
פרק ז׳
הלכה א-ב-ג

ַהִּמְקָּדׁשִמןְו�אִּתיָראּו"."ּוִמְקָּדִׁשיב)כו(ויקראל)יט(ויקראֶׁשּנֱֶאַמרַהִּמְקָּדׁשִמןְליְִרָאהֲעֵׂשהִמְצַותא.
ַאָּתה יֵָרא ֶאָּלא ִמִּמי ֶׁשִּצָּוה ַעל יְִרָאתֹו.

ֶׁשַעלָּבָאָבקאֹוַּבֲאֻפנְָּדתֹואֹוֶׁשְּבַרגְָליוְּבִמנְָעלאֹוְּבַמְקלֹוַהַּביִתְלַהרָאָדםיִָּכנֵס�איְִרָאתֹוִהיאזֹוְוֵאיב.
רֹקלֹונִזְַּדֵּמןִאםֶאָּלאַהַּביִתַהרְּבָכלָלרֹקֶׁשָאסּורלֹוַמרָצִרי�ְוֵאיןִּבְסִדינֹולֹוַהְּצרּוִריןְּבָמעֹותאֹוַרגְָליו

ֶאָּלאַהֶּדֶר�ְלַקֵּצרְּכֵדיֶׁשְּכנֶגְָדּהִמֶּפַתחְויֵֵצאזֹוִמֶּפַתחֶׁשּיִָּכנֵסֶּדֶר�ַהַּביִתַהריֲַעֶׂשהְו�אִּבְכסּותֹו:ַמְבִליעֹו
יִַּקיפֹו ִמַּבחּוץ. ְו�א יִָּכנֵס לֹו ֶאָּלא ִלְדַבר ִמְצָוה.

ֶׁשהּואָּדָברֶׁשֵאְרעֹוִמִּמיחּוץְׂשמֹאלֶּדֶר�ְויֹוְצִאיןּוַמִּקיִפיןיִָמיןֶּדֶר�נְִכנִָסיןַהַּביִתְלַהרַהּנְִכנִָסיןְוָכלג.
יְנֶַחְמ�.ַהּזֶהַּבַּביִתַהּׁשֹוֵכןָאֵבל.ֶׁשֲאנִיַהְּׂשמֹאל.ַעלַמִּקיףְּל�ַמהלֹוׁשֹוֲאִליןָהיּוְלִפיָכ�ַהְּׂשמֹאל.ַעלַמִּקיף

ֶׁשֲאנִי ְמנֶֻּדה. ַהּׁשֹוֵכן ַּבַּביִת ַהּזֶה יִֵּתן ִּבְלָבְב� ְוִתְׁשַמע ְלִדְבֵרי ֲחֵבֶרי� ִויָקְרבּו�:

כסף משנה

מןולאוכו'המקדשמןליראהעשהמצות
(דףדיבמותקמאבפרקוכו'.יראאתההמקדש

ו':) :

שםמבחוץ.יקיפואלאעדוכו'יראתוואיזהוב.
אלאלויכנסולאומ"ש.נ"ד)(דףהרואהובפרק
אמרינןכ"ח:)(דףהעירבניבפרקמצוה.לדבר

הכי לגבי בית הכנסת וכ"ש לבית המקדש:

וכו'ימיןדרךנכנסיןהביתלהרהנכנסיןוכלג.
בפרק שני דמדות (משנה ב') וכר"י:עד ויקרבוך.

משנה למלך

ביתדשבתבפ"ותנןכו'.שברגליובמנעלאו
בשבתבהםיוצאיןשלוסמוכותטמאכתיתיםקבול

ואיןכו'שלווסמוכותכסאבעזרהבהםונכנסים
רבינוהשמיטאמאיידעתיולאבעזרהבהםנכנסים
רבנןדפסחיםפ"זבירושלמיאלו.דיניםחילוקי

הדאהביתהרשלהאגףתחתסנדליהוןשלחין
אמרה שלא קדשו תחת האגף של הר הבית ע"כ:

אור הישר

ומקדשישנאמרהמקדשמןליראהעשהמצות
ממיאלאיראאתההמקדשמןולאתיראו
חלקיצחקעיןבתשובותעייןיראתו.עלשצוה

או"ח סי' ט"ו אות מ"ם.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

מהר"דכתבכו'.המקדשמןליראהעשהמצות
[ו'דיבמותובפ"קבכתובמבוארזהז"לזמראן'

ע"ב] ובפ' הרואה [ברכות נ"ד ע"א]:

ן'מהר"דכתבכו'.יראאתההמקדשמןולא
יראהמהאדםיאמרשלאכדיגז"שז"לזמרא
שאיןאמרולכךהאבנים.מןאוהעציםמןשייך

אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו:



מוהרר"יכתבכו'.1קפנדריאיעשהולאב.
והוא2במשנההנזכרקפנדריאהיאזוז"לקורקוס

כלומרבהאאיעולאדריאדמקיפנאנוטריקוןלשון
לקצרמכאןאכנסהבתיםשורתשאקיףבמקום
הדרך:

ן'מהר"דכתבכו'.הביתלהרהנכנסיםוכלג.
רבינוכלשוןדמדותבפ"במשנהשםז"לזמרא
נמצאלמערבופניושושןמשערנכנסאםוה"פ

ילךלאחולדה,שערולשמאלוטדישערלימינו
דרךילךאלאלשמאלו,שהואחולדהשערדרך
עלהנכנסלכלתקישוכןלימינו.שהואטדישער
פינותשכללמקדשמוראוזהומהשעריםשער

שהוא פונה לא יהו אלא לימין:

הר המוריה

קדושיםובתו"כב'ו'יבמותוכו'.המקדשמןולא
פ"ז יעו"ש היטיב.

א'נ"דוברכותושםשםוכו'.במנעלואוב.
רנ"ח.פיסקאתצאובספריפ"ושםותוספתא

בברכותהלשוןהואכןשברגליובמנעלוומש"כ
דזהובידיומנעליוכשאוחזוכ"שור"לב'.ס"ב

ובספריובתו"כבמשנהשםאמנםטפימגונה
הואוכןיעו"ש.אחרבאופןהגי'ובתוספתא

ביבמות שם.

חלולחגורשהואשםפי'ז"לרש"יבאפונדתו.
המשניותבפי'שםפי'רבינואבלמעותבולהכניס

אםבוליכנסואסורהזיעהמפניהתחתוןבגדדהוא
והנהיעו"שמלמעלהאחרבגדעליושיהיהלא

ובאפונדתושםדאיתאשםהתוספתאמלשון
משמעבירושלמיועיי"שמבחוץעליוהחגורה
י"לולרש"יאסור.דווקאדמבחוץכרבינולכאורה

בברכות שם ובדף ס"ב ע"ב ובמגילה כ"ט ע"א.2

דרךהביתהריעשהולאהגירסאשלפנינוברמב"ם1
שיכנס מפתח זו ויצא כו'.

כשנושאמשא"כאסורמבחוץכשהואדווקאדה"ק
יעו"שא'ז'בפסחיםהתוס'וכמש"כשריבצנעא
לוהצרוריםבמעותולאאיתאבש"סשםאמנם

ניחאלרש"ילאחוריו.מופשלתובאפונדתובסדינו
לאחוריומופשלתשהיאדה"קצ"לולרבינויותר

מלמעלהאחרבגדלוואיןהבגדיםעלמלמעלה
שהואכמודידןבש"סגרסכילומרנראהויותר

בחי'מזההעירותיוכברוירושלמיבתוספתא
וכו'בהרד"התוס'א'כ"וב"מועי'שםבברכות
כשאוחזדבאמתוכתבובזהאחרבעניןשחילקו
אסורבסדינובצרורותורקשריבידוהמעות
האשםהתוס'הזכירודמדלאודעהיטיביעו"ש

דס"לי"לא"נרבינוכפי'דמפרשיםי"לדפונדתו
שהואכיוןרקמעותבלאאפי'אסורדפונדתו

הואוהרילעסקיוהולךשהואנראהלמעותמיוחד
בפירש"יא'ק"כשבתוע"עבזהוצ"עבזיוןדרך

ורבינו שהולכים כ"א לשיטתו.

דאיתאהאהביאלאלמהשתמהבמל"מועיין
בשבתבהםיוצאיםשלוסמוכיםא'ס"ובשבת

ואיןוכו'שלווסמוכותכסאבעזרהבהםונכנסים
עללתמוהאוסיףואנייעו"שבעזרהבהםנכנסים

לנקוטלעזרההתםנקטלמהדשםהמשנהלשון
רבותא יותר דאף להר הבית אסור ויש לעיין בזה.

פי"טשבתבהל'ג"כזההביאלארבינווהנה
כסאמפרשהואכיפשוטנראהוהטעםיעו"ש

הקיטעשלכסאעלזהקאילאשלווסמוכות
דעלמאבכסאדמיירימפרשהוארקרש"יכמש"כ

שלהסמוכותור"להכסאעלקאישלווסמוכות
המשניותבפי'יעו"שהואמהלוידועולאהכסא
הקיטעשלהסמוכיםובהיתרהשמיטולכןבשבת

ממילאאיסורכתבדלאכיוןלהשמיענוהוצרךלא
מבוארהקיטעשלבקבוכןדמותרמשמע

לכןבעזרהבהםליכנסדשרישםבירושלמי
השמיטו רבינו.



ושםב'כ"דדברכותמהאכןלמדבכסותו.מבליעו
ביארתי היטיב בעזר ה'.

איךא"כלעייןוישאסורהגשמיםמפניהאמצוה.
חוניבימיהגשמיםמפניהביתלהרהעםעלו

וישסכנההיושםואוליא'י"טבתעניתהמעגל
לעיין בזה.

וכןדמדותפ"בבמ"בהואכןוכו'.דרךנכנסיןג.
מעשהמהלכותפ"זלקמןכדאיתאמזבחגביהדין

מהאלהביאראיהליוישיעו"ש.הי"אהקרבנות
ב'ס"בבברכות(והובאמ"וביחזקאלדכתיב

ה'לפניהארץעםובבאא')כ"טובמגילה
יצאלהשתחוותצפוןשערדרךהבאבמועדיכם

ממזרחהולךהואהביתלהרוהנכנסנגבשערדרך
למערב א"כ צפון הוא ימין ונגב הוא שמאל.

שםוכ"פעמודנימוקויוסיכר'ופסקוכו'.שהוא
ומ"דב'מ"בבסנהדריןזהכעיןועי'המשניותבפי'

וע"עהי"בפי"טסופריםבמסכת(ועי'יעו"שב'
פי"זאליעזרדר'ובפרקיפ"חנשארבהבמדרש

וע"ע בס' שבט יהודא).

ויקח אברהם

יעקבתולדותנ"בוכו'.המקדשמןליראהמ"ע
דמ"ו ע"ג.

חדושים ומקורים מבעל מנחת חינוך

כברנ"ברבינו.השמיטאמאיידעתיולאבמל"מ
הרגיש בזה בתוס' יו"ט במקומו שם והניח בצ"ע:

יד איתן

חלוקירבינוהשמיטאמאיידעתיולאבמל"מ:
מיםבס'תירץוכברהתוי"טהקשהוכןאלו.דינים
חיים:

מעשה רקח

ז"ליו"טהתוס'הקשהוכו'.יראתוהיאואיזו
דףאשהבמהבפ'דתנןההיארבינוהשמיטדלמה

יוצאיןואיןמדרסטמאיםשלווסמוכותכסאס"ו
הקשהוכןלעזרהבהןנכנסיןואיןבשבתבהן

להפליאמוסיףוהנניכלוםתירץולאז"להמל"מ
הקיטעקבדיןרבינוהזכירכליםדהל'בפכ"הדגם

גםעיי"שוסמוכותוכסאשלוסמוכותוהשמיט
הקיטעקבדיןהזכירט"והל'דשבתבפי"ט

בפירושוגםהינךוהשמיטהתםדתנןואנקטמין
כתבז"לוהפר"חעליו.עייןהזכירםלאלהמשנה

נכנסיןשאיןפשיטאכסאשלשסמוכותונ"לוז"ל
תנייהלאדמתני'ותנאנינהומנעלדהאלעזרהבהן
רמזוכברקיטעשלסמוכותודיןדרישאאיידיאלא
דהניוכיוןשברגלובמנעליכנסשלאבמ"שהרב

בהןליכנסדמישפירהןרגליובראשלאוסמוכות
בעדלהליץרצויהכוונתוכיועםעכ"ללעזרה
תנישםאמרושהרימהגמ'כןנראהאינורבינו
אניא"ללעזרהבהןנכנסיןיוחנןדר'קמיהתנא

איןתנינכנסיןאמרתואתבוחולצתאשהשונה
לאווגםהיאאיידידלאוהרילעזרהבהןנכנסין
נכנסיןשונההיההתנאשהריהיאדפשיטאמילתא

בהן לעזרה דלאו מנעל נינהו:

מרכבת המשנה

רקאטואומרואנימל"מ.עי'שברגליו.במנעל
השמיטשבתמהל'בפי"טגםהריהשמיטוכאן

ואנקטמיןבקבאלאאסרולאאלודיניםרבנו
ע"בס"ודףבשבתאיבראהסמוכות.דיניוהשמיט
בעזרהבהןנכנסיןיוחנןדר'קמיהתנאתניגרסינן

תנינכנסיןאמרואתבוחולצתאשהשונהאניא"ל
ה"גאשהבמהפ'ובירושלמיע"כ.בונכנסיןאין

בוונכנסיןסנדלמשוםבויוצאיןאמרשמואל
סנדלמשוםבויוצאיןמקשהינאיר'לעזרה
הויתדיעדבאא"רסנדלואינולעזרהבוונכנסין
דמתני'עלקושייתיהדשמואלעלליהמקשה



בשבתבהןיוצאיןמדרסטמאיןשלוסמוכות
היאדליתסופהאמורמנאא"רלעזרהבהןונכנסין
מדרסטמאיןשלוסמוכותכסאדשמואלעלפליגא

ע"כ.לעזרהבהןנכנסיןואיןבשבתבהןיוצאיןאין
יוחנןדר'קמיהדתניתנאכהאיפסקדרבנוונראה

ונכנסיןבשבתבהןיוצאיןבסיפאביןברישאבין
הכיג"כס"לדשמואלהואיללעזרהבהן

בויוצאיןדאםינאיר'דפריךוהאבירושלמי.
בולכנוסאסורוא"כסנדלדחשיבאלמאבשבת
ליהאפשרדלאמאחרדמ"מהכרעזהאיןלעזרה
דאיןה"כבפרקיןקיי"לוהרימותר,זולתולסגויי
האולםמביןאלאמומיןלבעליכניסהאיסור

ינאיר'קושייתסותרבאר'והריולפנים,ולמזבח
לךתקשהאסיפאדפליגאדשמואלאדמקשיתואמר
יוצאיןכתיתיןקבולביתלושישדבקברישא
סנדלדחשיבמהאףאלמאלעזרהונכנסיןבשבת
ור'לעזרה.כניסהאיסורמשוםבואיןשבתלענין
תחלוקשלאדמתני'סיפאלהגיהדישמסיקמנא

להגיהצריךוכו'כסאדמסייםומהאדשמואל
קאמרדהכינמיאילעזרה.ונכנסיןבשבתיוצאין
בשבתיוצאיןאיןהגירסאלפיואףסיפא,אימא
סבראעלפליגאהיאליתנמילעזרהנכנסיןואין

דאע"גתליאבהאהאדלאומוכחדמ"מדשמואל
בויוצאיןאיןמ"מסנדלוחשיבבעזרהנכנסיןדאין

בשבת. עי' מה שכתבתי פי"ט מהל' שבת הט"ו.

ציוני מהר"ן

לוהצרוריןבמעותאוכו'יראתוהיאואיזו
דר"פבמשנהלכ"זמקוםהראההכ"מבסדינו.
להריכנסולאאיתאבמשנהשםוהנההרואה,

בושנותניןחללחגורופירש"יובפונדתוכו'הבית
בגדדהואפירששםבפיה"מרבינואמנםמעות,

מיירילאוא"כבו.להזיעבשרועלאדםשלובש
וגםמעותעםשםלילךבאיסורכללשםהמשנה

זו.בהל'דאפונדתוהאיסוררבינוהביאכברהא
פ"ודברכותמהתוספתאנובעיןרבינודבריאבל

במעותהביתלהראדםיכנסלאשםדאיתא
ובאפונדתורגליושעלובאבקבסדינולוהצרורות
דברימקורהואומכאןכו'.מבחוץלוהחגורה
רבינו:

קרית ספר

תיראוומקדשידכתיבהמקדשמןליראהקהמצות
עלשצוהממיאלאיראאתההמקדשמןולא

אמרומכאןקדשהוקדושמחניךוהיהוכתיביראתו
שלוכתיבוכו'במקלוהביתלהראדםיכנסלא

עליועומדאתהאשרהמקוםכירגלךמעלנעליך
להכנסאסורקדושדבמקוםמשמעהואקודש

שלאשאמרהדבריםוכלבוכיוצאבכלוכןבמנעל
ונראההמקדשמןליראההםבמקדשיעשנו

אלאמקדשיראתבכללהוינמיבעזרהדישיבה
דודהמלךויבאכדכתיבדודביתלמלכישהותרה

וישב לפני ה'.



הלכה ד'

ְּבנַַחתּוְמַהֵּל�ְמַעטְמַעטֲאחֹוַרּנִיתְמַהֵּל�ֶאָּלאַלֵהיָכלַוֲאחֹוָריויֹוֵצאֵאינֹולֹוְונְִסַּתֵּלקֲעבֹוָדהֶׁשִהְׁשִליםָּכל
ְּכִמיַהִּמְקָּדׁשִמןיֹוְצִאיןֵהםָּכ�ִמּדּוָכנָןּוְלִוּיִםַמֲעָמדְוַאנְֵׁשיִמְׁשָמרַאנְֵׁשיְוֵכןָהֲעזָָרה.ִמןֶׁשּיֵֵצאַעדִצּדֹוַעל

ֶׁשּפֹוֵסַע ַאַחר ְּתִפָּלה ַלֲאחֹוָריו. ָּכל זֶה ְליְִרָאה ִמן ַהִּמְקָּדׁש:

כסף משנה

(דףלוהוציאובפרקוכו'.עבודהשהשליםכל
וישראלבדוכנןולויםבעבודתןכהניםנ"ג)

פניהםמחזיריםהיולאנפטריםכשהןבמעמדן
ומשמעוהולכיםפניהםמצדדיןאלאוהולכים
לילךלאדםדא"אמשוםהיינודקתנידמצדדין
אלאלאחוריולילךלוא"אוכןלגמרילאחוריו

רבינוכתבולפיכךמצדדשהואאע"פמעטמעט
דבכללטעםלויודעאיניבנחתומ"שמעט.מעט

מעט מעט הוא וסמ"ג השמיטו:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

זמראן'מהר"דכתבכו'.העבודהשהשליםכל
בתלמודע"א]נ"ג[יומאאמרווכןמבוארכ"זז"ל

הנפטר מרבו:

קורקוסמוהרר"יכתבכו'.צדועלבנחתומהלך
ילךיכשלשמאלאחוריוללכתיראשאםפי'ז"ל

על צדו:

ן'מהר"דכתבכו'.המקדשמןליראזהוכל
המקדשבכללהביתהרשאיןאעפ"יז"לזמרא

:3וכדברינו לעיל

ובטו"אדחגיגהפ"אבתיו"טוכ"ההי"בפ"אלעיל3
יבמותהמאיריכשיטתהרדב"זדסוברואפ"לכ"ט.ר"ה

ולפניםהעזרהמפתחר"להמקדשמיראתוז"לע"בו'
סופרים.מדבריהביתבהרששנינוואותהמה"תהוא

שהריבכךמותרהביתהרמה"תבפסקיושםוכ"כ
הראףומד"סכו'מקדשקרויהואיןהואלויהמחנה
לאדתניאדהאה"ילקמןברדב"זוע'זה.בכללהבית
המקדשמוראמכללהואכו'היכלתבניתאדםיעשה

הר המוריה

וע"עא'נ"גב'נ"ביומאוכו'.אחורניתמהלך
ט"זסעי'רמ"בסי'וביו"דא'סעי'קכ"גסי'באו"ח
יעו"ש.

שאחרדפסיעותקצתמזהמשמעוכו'.תפלהאחר
לאחוריושיהיהולאמעטלצדדג"כצריךהתפלה
ממש.

ליקוטי חבר בן חיים

הראב"דביארכברטעם.לויודעאיניכ"מ,
דר"ל פסיעות קטנות:

מעשה רקח

טעםלויודעדאינוכתבז"למרןבנחת.ומהלך
וכתבע"כהשמיטווסמ"גהואמעטמעטדבכלל

דלקמןדבנחתדומיאדהויוליתאז"להפר"חעליו
שהרבאלאהדיוטותדרךילךשלאהראב"דדפי'
עכ"ל.עצמומצדמוכרחשהואלפיכאןפירשולא

רקהגמ'דמדנקיטהעירובמנ"חרנ"דמ'החינוךוכ"כ
וחילהביתהרדתבניתמשמעעזרהאולםהיכלתבנית
כןיעו"שהביתבהרגםשייךהמקדשמוראוהאמותר.
שלוסמוכיםע"בס"ודשבתבהאהמריההרבס'הקשה

הרגםנקיטלאדאמאיכו'בעזרהבהםונכנסיםכו'
בספריאמנםמה"ת.דאסורמהדנקיטי"לובזההבית,

יכנסשלאקדושמחניךוהי'אמרי'רנ"חפ'תצאפ'
משמעוא"כיעו"שכו'ובמנעלובמקלוהביתלהראדם
ומקדשיבכללואינומקדשנקראדלאהביתדהרדגם

מחניךודרישקדוש.ממחניךהביתהרילפי'מ"מתיראו
ב' מחנות מחנה שכינה ומחנה לויה.



דמ"שנראיןדבריואיןהראויההמחילהואחרי
מעטשכתבוכיוןאחורניתבמהלךהיינוכאןרבינו
דאיירילקמןמשא"כבנחתלתיבתא"צמעט

שפי'הראב"דפי'שפירשייכאשםלפניובמהלך
הרוחגסותדרךשהכוונההדיוטותדרךילךשלא

מהלכותשהיוגרוןנטויותותלכנהבפסוקכמ"ש
גסותדרךכתבלאז"לוהראב"דגודלבצדעקב

זהבמקוםכןהאדםשיעשהס"דשאיןמפניהרוח
גודלבצדעקבשגםכלומרהדיוטותדרךכתבאלא

ז"למרןדבריצדקושכןוכיוןנכוןאינובכיוון
מצאתיוכןרבינובדבריהואסופרשטעותוהנכון

לגירסתמכוונתוהיאעוזמגדלבדפוסהנוסחא
הסמ"ג ז"ל:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

נראהולינדחק,בכ"ממעט.מעטאחורניתמהלך
מבהכ"נהיוצאב')(ו'דברכותמהארבינולמדדזה

מהל'בפ"חרבינווהביאוגסהפסיעהיפסיעאל
כלשונומעטמעטילךאלאשםוסייםה"בתפילה
הכ"משכתבוכמולבהמ"קבמכש"כולמדבכאן
אלאלויכנסולארבינושכתבבהאה"בלעיל
הכ"מכתבבנחתומהלךעודומש"כמצוה,לדבר
וליהוא,מעטמעטדבכללטעםלויודעשאינו
כמוגסהפסיעהלאפוקיהואמעטדמעטנראה

לומראתיובנחתרחבות,פסיעותור"לשכתבתי
מהרילךלאקצרותאובינוניותבפסיעותדאפי'

ה',בהל'לקמןהראב"דלנופי'וטעמוובמרוצה,
לציינווצריךבטעותמצוייןדהראב"דעודונ"ל
ברבינוהלשוןושםמהלךשצייןממהוכ"נלכאן

ג"כנכללובמרוצהמהרדהילוךול"ניהלך,
וכןהליכתו,למהרשניהםכוונתכיגסהבפסיעה

אמרגסהדפסיעההאדעלשםבברכותמשמע
אביי לא אמרן וכו' אבל למיעל מצוה למירהט וכו'.



הלכה ה'

קֶֹדׁשֵּביתְּכנֶגֶדְמֻכָּוןֶׁשהּואִמְּפנֵינִיָקנֹור.ַׁשַערֶׁשהּואֲעזָָרהֶׁשלִמזְָרִחיַׁשַערְּכנֶגֶדרֹאׁשֹוֶאתָאָדםיֵָקל�א
ה'ִלְפנֵיעֹוֵמדֶׁשהּואַעְצמֹוְויְִרֶאהְלָׁשם.ְלִהָּכנֵסלֹוֶׁשֻּמָּתרְּבָמקֹוםְּבנַַחתיְַהֵּל�ָלֲעזָָרהַהּנְִכנָסְוָכלַהָּקָדִׁשים.

ּוְביְִרָאהְּבֵאיָמהּוְמַהֵּל�ַהּיִָמים".ָּכלָׁשםְוִלִּביֵעינַי"ְוָהיּוטז)זבהימים(דבריג)טא(מלכיםֶׁשּנֱֶאַמרְּכמֹו
ּוְרָעָדה ֶׁשּנֱֶאַמר (תהילים נה טו) "ְּבֵבית ֱא�ִהים נְַהֵּל� ְּבָרגֶׁש":

פי' שלא ילך דרך הדיוטות:מהלך בנחת.השגות הראב"ד

כסף משנה

שלמזרחישערכנגדראשואתאדםיקללא
בפרק הרואה (דף נ"ד):עזרה וכו'.

פי'הראב"דכתבבנחת.יהלךלעזרההנכנסוכל
שלא ילך דרך הדיוטות:

משנה למלך

בלאלעמודהואגנאיוכו'.ראשואתאדםיקללא
ד"הכ"ו)(דףדיומאפ"בתוס'בעזרה.מצנפת

והא:

אמרי אמת

שלאפי'ובראב"דבנחת.יהלךלעזרההנכנסוכל
דהלאירוץ,שלאלפרשדאיןהדיוטות,דרךילך

למיעל מצוה למרהט [כדאיתא בברכות י:].

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

זמראן'מהר"דכתבכו'.ראשואתאדםיקיללא
שהואמפניאסורהביתלהרחוץשהואואע"גז"ל

מכוון וכו':

מוהרר"יכתבכו'.בנחתילךלעזרההנכנסוכל
הואבטעמונכוןודברמצאתיולאז"לקורקוס

הדיוטות.דרךילךשלאפי'א"אכתבובהשגות

דרךשהואבנחתההליכהטעםרבינוכתבוכבר
מורא וכבוד:

בדרךלאילךשלאכתבז"לזמראן'ומהר"ד
שנאמרבנחתאלאהרוחגסיכדרךולאהדיוטות

למדוהפסוקומזהברגשנהלךאלקיםבבית
דיומאבפ"בדאמרינןומפיסיןוחוזריןדמפיסין

כדייוחנןר'אמרומפיסיןוחוזריןמפיסיןלמה
נמתיקיחדיואשרשנאמרהעזרהכלאתלהרגיש

היהפייסותד'ותנןברגשנהלךאלקיםבביתסוד
שם כו':

הר המוריה

שםהמשניותבפי'רבינוג"ככ"כוכו'.עזרהשל
עלדקאיפי'ז"לרש"יאולםיעו"שדברכותבפ"ט
והנהשושןשערשהואהביתהרשלהמזרחיכותל

בהרראשואתלהקלדיכולקצתמשמעלרבינו
אסורניקנורשערפתחכנגדורקגופיההבית

ואתיראשלהקלאסורהביתדבהרפשיטאולרש"י
כנגדשהואכלאסורהביתלהרדבחוץלאוסופי

דהארבינועליקשהלכאורהאבלהמזרחישער
והואולפניםהצופיםמןאףאסרח'בסעי'לקמן
הביתלשערחוץשאסורופשיטאלירושליםחוץ
הואשושןדשערא'ט"זביומאמבוארוג"כג"כ

כליעו"שקה"קביתונגדנקנורשערכנגדמכוון
דהעזרהאע"גד'הלכהו'פרקלעילועי'הסוגייא

שנתבארכמוהביתהרבאמצעמכוונתהיתהלא
זהמכווניםהיוהשעריםמ"מה"וה'פרקלמעלה



דתמידבספ"הכזהפלוגתאעודמצינווהנהזה.נגד
בשערהטמאיםאתמעמידהיההמעמדוראש

המצורעיםמעמידוז"לרבינושםופי'המזרח
שיהיוכדיהמזרחבשערימצרעתםטהרושכבר

שיתבארכמוהאשםדםעליהםלזרוקמזומנים
רש"יאולםנקנורשערוהיינועכ"לנגעיםבסוף

דהואשושןשערדהיינופי'א'פ"בבפסחיםז"ל
רבינוטעםואוליהיטיביעו"שהביתהרבכניסת

מקרקעאמהכ"בההיכלשערדגבוהמשוםכאן
לאא"כה"דו'פרקלעילשנתבארכמוהביתהר

שערנגדדמייריפי'לכןקה"קנגדמכווןהיה
בזהדפליגייותרנראהלכןדחוק.כ"זאבלהעזרה.

ניקנוראשערזהקאידלרבינומזרחשערבפי'
הנ"לדתמידוכההיאשושןאשערזהקאיולרש"י

אלאכןנוהגיןהיינולאב'ט"זבתעניתוע"ע
כלומרוז"לרש"יוכתבהביתובהרהמזרחבשער
הביתבהרכשמתפלליןקייםשביהמ"קבזמן

אזילדהואמבוארעכ"להמזרחשערבדרךנכנסין
אולםהביתבהרהואמזרחדשערדכאןלשיטתיה

ובשערהביתהרבשערדמיירישםכתברבינו
המזרחדשערלשיטתיהאזילדהואמשוםהעזרה

משוםטעמוואוליהעזרהשערעלקאיסתם
בשושןהיואמותב'התםאיתאמ"טפי"זדבכלים
אבלסתםהמזרחבשערקאמרולאיעו"שהבירה

לדינא לא פליגי וצ"ע בזה.

הדיוטותדרךילךשלאפי'הראב"דבנחת.יהלך
ועי' בהל' דעות פ"ה ה"ח יעו"ש היטיב.

מרכבת המשנה

השגות.עייןבנחת.יהלךלעזרההנכנסוכל
למירהטדמצוהו'דףברכותקיי"לדהאוכוונתו
שהיוצאאלאה"ב,תפלהמהל'פ"חרבנווכמ"ש

ולזהמעט.מעטמהלךאלאגסהפסיעהיפסיעאל
הדיוטותדרךגמורהריצהדדוקאהראב"דמחלק
לעזרהנכנסשלאדעדי"לרבנוולדרךאסור.
מהל'פ"אמ"שועי'אסור.ומשנכנסלרוץמצוה

בית הבחירה הי"ז.



הלכה ו'

זב(שמואלֶׁשּנֱֶאַמרִּבְלַבדָּדִודֵּביתְלַמְלֵכיֶאָּלאָּבֲעזָָרהיְִׁשיָבהְוֵאיןָהֲעזָָרהְּבָכלֵליֵׁשבָאָדםְלָכלְוָאסּור
�אַהָּגזִיתְּבִלְׁשַּכתיֹוְׁשִביןֶׁשָהיּוְוַהַּסנְֶהְדִריןה'".ִלְפנֵיַוּיֵֶׁשבָּדִודַהֶּמֶל�"ַוּיָבֹאטז)יזאהימים(דברייח)

ָהיּו יֹוְׁשִבין ֶאָּלא ְּבֶחְציָּה ֶׁשל חל:

כסף משנה

בסוףוכו'.העזרהבכללישבאדםלכלואסור
כ"ז.)(דףדתמידופ"קו':)(דףנאמריןאלופרק
שהיווהסנהדריןומ"שכ"ה):(דףדיומאופ"ב

[אלא]יושביםהיולאהגזיתבלשכתיושבים
אמרינןכ"ה.)(דףדיומאבפ"בחול.שלבחציה
וחציהבקדשחציהבנויההיתההגזיתדלשכת

לאוואיבמערבהיושבדזקןהתםמדקתניבחול
דחציה בחול היכי מצי יתיב:

משנה למלך

אםזהאיסורנתבארלאכו'.בעזרהישיבהואין
ז"ללרש"יוראיתימדרבנןאומדאורייתאהוא

ישיבהדאיןגמירישכתבק"א)(דףחלקבפרק
(דףדיומאבפ"באךמקראולאמסינילמשההלכה
בעזרהישיבהאיןכתבס"ט)(דףובפ"זכ"ה)

כו'ה'לפנישםהעומדיםולשרתלעמודדכתיב
קראידהניליישבישומיהולן.נפקאמקראאלמא

רש"ימ"שהואלידקשיאמאיאךנינהואסמכתא
כבודדאיןבעזרהישיבהאיןמ')(דףדסוטהפ"ז

כו'ישיבהלהםאיןהשרתמלאכיואפי'בכךשמים
ישומיהוזה.איסורהואדמדרבנןדס"לנראה

הישיבהתורהאסרהלמהטעםלתתדבאליישב
שחלקדודביתממלכיחוץשםממ"שנראהוכן

דברהואדהכלדס"לאלמאכו'כבודהמקוםלהם
דאיסורלהכריחנ"לוקצתוההיתר.האיסורתורה

יוחסיןעשרהבפרקדאמרינןמההיאהתורהמןזה
בהיכלשוכבדושמואללקראדמפסקינןע"ח)(דף

דודביתלמלכיאלאבעזרהישיבהדאיןמשוםה'

ידעתילאמדרבנןהואזהדאיסוראמרתואיבלבד
דב"דאימאזהדברנאסרשמואלדמזמןמנ"ל

דזבחיםפ"בלהתוס'ראיתיאךאסרוהושאחריו
התורהמןאינוושמאז"להגה"הד"הט"ז)(דף
אםלהומספקאדספוקימדבריהםוהנראהכו'תדע

במ"שועייןמדרבנןאוהתורהמןהואזהאיסור
אכלוהיכישהקשואיןד"הכ"ה)(דףדיומאפ"ב
אךאסור.התורהדמןדס"למדבריהםדמוכחכו'

להתנילאאמאיהתורהמןזהאיסוראםליקשיא
ודעישראל.דעזרתמעלותגבידכליםבפ"ק

שכתבקרחפרשתבדרשותיולמהרימ"טשראיתי
ולאישיבהשםישולזבוחלהשתחוותדכשעולה

בחולהבנויותבלשכותואףוצ"ע.לומניןזוידעתי
התוס'כ"כבהםלישבאסורלקדשפתוחותאם

ו')(דףדיבמותופ"קכ"ה)ודףח'(דףדיומאפ"ק
ביאתמהלכותפ"ההמחברהרבבמ"שעיין(*א"ה

מקדש דין י"ז):

אור הישר

ישיבהואיןהעזרהבכללישבאדםלכלואסור
אורעייןוכו'.בלבדדודביתלמלכיאלאבעזרה

בחידושיובמש"כמלכיםמהל'ה"דפ"בשמח
לזבחים ט"ז ע"א ולתמיד דכ"ז.

אמרי אמת

ובמשנהוכו'.העזרהבכללישבאדםלכלואסור
דכשעולהשכתבממהרימ"טהביאלמלך

זוידעתיולאישיבה,שםישולזבוחלהשתחוות
לפיהדבריםליישבאפשראךע"כ,וצ"ע,לומנין
עמידהסמיכהבהשאיןישיבהבגמראדאיתאמה



סמיכהשהיהוכיוןהימנה,נוחהסמיכהבהשיש
יותרה"זבעינןכוחובכלוסמיכהבקרבנות

מישיבה, וזו כוונתו.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"ל,קורקוסמוהרר"יכתבכו'.אדםלכלואסור
[מ'נאמריםאלופ'ובסוטהע"א][כ"הפ"ביומא
מקומושעיקרבתוס'שםוכ'והאמר]תוד"הע"ב

בתוס' דסנהדרין פ' כ"ג:

הר המוריה

ב'מ'סוטהב'וס"טא'כ"היומאוכו'.בכללישב
ירושלמיב'ק"אסנהדריןא'ע"חקדושיןב'מ"א

פסחים פ"ה ה"י יומא פ"ג ה"ב וסוטה פ"ז ה"ד.

מה"תאסורהואאםבזהשחקרמהבמל"מועיין
פריךמאידאל"כמה"תדאסורדהוכיחמאיוהנה

יעו"ששוכבדשמואלמהאב'ע"חבקדושיןהש"ס
אסורדמה"תפשיטאדהאיוקשהדבריולפיוהנה

דכתיבקראמהאימותריןבי"דדמלכימנ"לדאל"כ
המדרשוכןגזירהקודםהי'זהודילמאדודוישב

לישבמותרדכה"גשםבסוטה[בתוס']דהובא
דילמאראיהומאייעו"שיושבועלידכתיבמקרא

אבלעליהםגםגזרואח"כאבלגזירהקודםהיה
סי'או"חבט"זדאיתאמאיפיעלליישביש

דברדכלב'סי'ובחו"מקי"זסי'וביו"דתקפ"ח
למיגזריכוליםולארבנןגזרולאלהיתרשמפורש

דפליגישםובלח"מעדותמהל'פ"אבכ"מ(ועי'
דמלכיאוליהכדאיתחדכלדייקושפירא"כבזה)
מהךראיהאיןוא"כהותר.דכה"גאומותריןבי"ד

א"כה'בהיכלשכבדשמואלנימאדאםדקדושין
פ"חלקמןועי'ופשוטליגזרחכמיםיכוליןהיולא

שי"אאותב'י"טח"בבבעה"מועייןיעו"ש.ה"ב
א'י"בבחוליןועייןיעו"שכןס"ללאדהמל"מ

ואיבעיתד"הא'כ'ובכורותוכו'פסחבד"התוס'
אימא וכו'.

וע"עוכו'וליתיבד"התוס'ב'י"טזבחיםועיין
דלצורךשכתבווכו'ישיבהאיןד"הא'כ"הביומא
לויצאמכאןואולייעו"שליתיבשריעבודה

להשתחוותדהבאהמל"משהביאולהמהרימ"ט
הנידוןאיןאךיעו"שלישבשריעבודהולעבוד

צורךהיאדהישיבההכאדשאנילראיהדומה
והכיולזבוחלהשתחוותשבאמימשא"כעבודה
מהאושםשםבירושלמידמקשהממאימשמע

במקומהדעמדהומשניבמקומההיתהדהשלישית
ומהאקושיאמאיאיתאואםיעו"שישבהולא

לאודקריאהדאסורמוכחלאס"טשםדיומא
מהירושלמיאבלב'ס"חשםכדאיתאהיאעבודה
שנכנסאףדאסורלהוכיחישדיומאדפ"ג

אותםלישןיכוליןהיודאל"כולזבוחלהשתחוות
ודו"קהיטיביעו"שולזבוחלהשתחותהבאים
עבודהדצורךמשמעב'י"טדזבחיםהתוס'ומדברי

מותרוזהדווקאסמיכהע"יאםכילישבאסורנמי
דסוטהבירושלמיכדאיתאעבודהלצורךשלאאפי'

שם יעו"ש וצ"ע בזה.

לעייןוישהי"זפ"הלעילוכ"כוכו'.בחציהאלא
דהיהשםביומאלהוכיחלהש"סל"לא"כלכאורה

מהאלוכיחבמערבהיושבדזקןמהאבחולחציה
לאשמסנהדריןלפיואולישםיושביםדסנהדרין

מהאלהוכיחוהוצרךבקדשחציהדהיתהמוכח
דמהאמינהג"כהוכיחלכןבקדששחציהדפייס
בחול.חציהנמידהיתהמוכחבמערבהיושבדזקן
סמיכהע"ייושביןשהיומיירידהתםי"לא"נ

בסוףכמבוארישיבהזהמיקריבי"דישיבתדלענין
האאבלכזוישיבהשריובעזרהבחו"מכ"חסי'

דאל"כממשישיבהע"כמייריבמערבהיושבדזקן
יד(ועי'בכה"גשריבכ"מהאדווקאבמערבהל"ל
ודאיאלאיעו"ש)ה"חפ"ולעילשרמזתיומהדוד

חציהדהיתהשהוכחנווכיוןממשבישיבהמיירי
וא"צממשישיבההיהנמיבסנהדריןא"כבחול

לעייןיש(ומ"מוהבןסמיכהע"ידמיירילאוקמי
דסתריתרתידהוובסמיכהלעמודלבי"דהותראם

הוידיןולעניןכישיבההוילאעזרהדלעניןדנימא



בסי'שםבסמ"עלמש"כקצתדומהוה"זכישיבה
ס'ועי'בזה),וצ"עהיטיביעו"שי"זובסי'כ"ח
א'ט"זבזבחיםהתוס'אמש"כשהקשההמלךשער
בעזרהאסורדישיבהנימאדאםוכו'מיושבד"ה

דמעומדבעבודהלמצוהקראדצריךהאמה"ת
והקשהיע"שבהשתחוואהלעובדלאסורהיינו

שרידזההשתחוואהע"ילאסורומנ"להשעה"מ
ב'י"טשםכדאיתאורגליםידיםקידושלענין

ע"ילאסוראתיוהפסוקשריהשתחוואהודילמא
יעו"שורגליםידיםבקידושג"כאסורדזהסמיכה

לאסורדאתידלימאקדשיםהצאןשםהקשהוכן
דא"כלומרישואוליהיטיב,יעו"שהצדמןעמידה
חדדילמאקראמדשניבדיעבדאףלאסורמנ"ל
לאסורלמצוהקראוחדסמיכהלאסורלמצוהקרא
דחדודאיאלאלעכבולאולמצוההשתחוואהע"י

וקידושממשעמידהמשמעדעמידהלהכיסגיקרא
שיקדשודבעינןקראדגלישאניורגליםידים

משמעעמידהוהלשוןכאחת.ורגליהםידיהם
משוםהיינובעזרהסמיכהדשריוהאממשעמידה

דלא כתיב שם עמידה. וצ"ע בזה.

חדושים ומקורים מבעל מנחת חינוך

סוכהתוס'עייןנ"בלהתוס'.ראיתיאךבמל"מ
מ"ג ד"ה תשבו מבואר דמה"ת אסור לישב:

חיים ומלך

הרב שער החצר נר"ו דף קפ"ב ע"א.

יצחק ירנן

המצוותבספררבינווכתבוכו'.אדםלכלואסור
המקדשמןליראשציונוהיאוז"לכ"אעשהמצות

מותרשאיןהש"סמןבמקומותהתבארוכברוכו'
באומרווכו'וזהדודביתמלכיאלאבעזרהלישב

מדבריונתבארהנהעכ"ל.תיראוומקדשייתברך
הנךככלהתורהמןהואבעזרהדישיבהזהדאיסור

הביתבהריכנסדלאתיראודומקדשימקראדנפקי
פ"זשכתברש"יכיוןשלזהואפשרוכו'במקלו
שמיםכבודדאיןבעזרהישיבהאיןמ'דףדסוטה

עכ"ל,ישיבהלהןאיןהשרתמלאכיואפילובכך
המקדשויראתהואמה'ומוראכבודדמשוםנמצא
רבינוכאןוכמ"שיראתועלשציוהממהאלאאינו

ועיין להמל"מ בזה ובארעא דרבנן אות האל"ף.

מעשה רקח

דףבזבחיםהתוס'מדבריוכו'.אדםלכלואסור
דףוביומאמדרבנןאלאאינוזהשאיסורנראהט"ז
קשהולפ"זשריגבוהולצורךדלאכילהכתבוכ"ה
דאיןכיוןישראללמלכיגםהותרלאדלמהקצת

שדוחההבריותכבודוגדולמדרבנןאלאהאיסור
מלךומכ"שדרבנןאיסורמכ"שתורהשלל"ת

להמל"מראיתישובעליך.אימתושתהאדבעינן
הקשהושםדרבנןאודאורייתאהויאישנסתפק

דכשעולהשכתבקרחפרשתז"למהרימ"טעל
לומניןידעולאישיבהשםישולזבוחלהשתחוות

סיועז"ללמהרימ"טלושישנראהולענ"דוצ"ע
בהקומץוגםעליהםעייןדיומאהנ"להתוס'מדברי

עבודהצורךדהשתחוואההתוס'כתבונ"זדףרבה
היא עיין עליהם:

שורשי הים

בעזרהישיבהאיןבעזרהישיבהאיןשורש
כאןמש"להרבהנהבלבד.דודביתלמלכיאלא
הואאםבעזרהישיבהשאיןאיסוראבהאיעמד

די"ובזבחיםשהתוספותוכתבדרבנןאודאורייתא
מילתאמספ"לדספוקינראההגההד"הע"א

אמנםכו'.תדעהתורהמןאינוושמאשכתבו
והיכישהק'איןד"הדכ"הדיומאפ"במדבריהם

הכריחוכןאסורהתורהדמןדס"למוכחאכיל
שאיןגמירישכתבדק"אחלקבפ'רש"ימדברי
פ"זמדבריווכ"ןמקראולאהלמ"מבעזרהישיבה
שחלקבלבדב"דלמלכיאלאשכתבד"מדסוטה



יע"ששלימהשמלכותולהראותכבודהמקוםלהם
פרקהתוספותמדבריעודלהכריחלע"דישוכן

לאוז"לשכתבותשבוד"הע"בדמ"גוערבהלולב
כמובעזרהלישןא"אדהתםממלואיםיליףלגמרי
איןדגמיריעזרהבמקוםשהיההמשכןבחצר
כאןואלובלבדב"דלמלכיאלאבעזרהישיבה
מדברילהוכיחישוכןע"כלסוכהחוץלישןאסור
שכתבולמהמביתוד"הד"וביומאישניםהתוס'

ומדקאמרתשבוכתיבדבמילואיםואע"גוז"ל
שעיקראלאיע"שכו'היהלויהמחנהע"כתשבו

בח"אבעניותיןאנןכמ"שבעיניתמוהיםדבריהם
זהבעניןועייןע"שע"בדקכ"חה"אפ"וסוכהה'

יעקבקהלתובספרבפרקיןכאןשע"הבעללמו"ה
להרבאוזןיעירובס'א'אותבמ"קמחדשהנדפס

בה'לקמןבמ"שועייןע"שא'באותמהריד"א
ביאת המקדש פ"ה הי"ז יע"ש.

שער המלך

מדבריהנהכו'.העזרהבכללישבלאדםואסור
מוכחישיבהאיןד"הדכ"הדיומאדפ"בהתוס'
מדאורייתאאיסורהויבעזרהישיבהדאיסורדס"ל

וז"לכתבוהנהד"הדי"ודזבחיםפ"בהתוס'אך
אמאימדאוריית'דאיותדעהתורהמןאינוושמא
עבודהבלאודאפילות"ללמצוהליושבקראצריך

בהשתחואהלעובדקראאצטריךומיהוישיב'אין
דאיסורדלעולםלומרכונתםכו'ומיהוומ"שעכ"ל

הכיואפילומדאורייתאאיסורוהויבעזרהישיבה
לעובדעבודהבשעתליושבקראאצטריך

ואפי"הליכאבעזרהישיבהדמשוםבהשתחוא'

בהשתחואהמהנידלאעבודהלמעוטיקראאתא
וכברכונתםממנושנעלםנראההזבחברכתוהרב

אלאיע"שע"דדי"גהקדשדרךהרבבזההשיגו
ורגליםידיםדבקדושדאע"גצ"לדא"כדק"ל

אוקראאמרמיתבוליתיבע"בדי"טהתםאמרינן
דר"ילת"קואפי"המעומדושירותלשרתבגשתם

ידוע"גהימניתידודמניחקאמריאודהבר
הריהשמאליתרגלוע"גהימניתורגלוהשמאלית

דמישפירבהשתחואהורגליוידיודמקדשדאע"ג
לאבהשתחואהושירותלשירותדאיתקשאע"ג
ידיהםאתממנוורחצוקראדגלימשוםהיינומהני
שםרש"יכמ"שכא'שניהםדמשמערגליהםואת

דהיקשאהיקשאואהניקראדאהניאמרינןומשו"ה
דרחצווקראישיבהלמעוטיאתאדשירות

כתבושהריקשהוא"כמהנידהשתחואהאשמועינן
קאמרממשישיב'דלאווליתיבבד"השםהתוס'

בעזרהישיבהדמשוםסמיכהידיעלישיבהאלא
דבריהםלפיוא"כפסוללעבודההכיואפילוליכא
ישיבהדאיסורלהווסביראכו'ומיהושכתבודהכא

ד"הכמ"שלהודסביראכרחיןעלמדאורייתאהוי
דמנ"לקשהשכןוכיוןקאמרסמיכהדע"יוליתיב

ולומרבהשתחואהלעובדאצטריךדקראלומר
היינוהשתחואהמהניורגליםידיםדבקדושדאע"ג
אצטריךדקראלומרהו"לטפיקראדגלימשום

בעזרהישיבהמשוםבודאיןסמיכהע"ילישיבה
בהשתחואהדעובדולעולםפסוללעבודהואפי"ה

דהויורגליםידיםדקדושדומיאהוידהשתאמהני
בהשתחואה ואפ"ה ע"י סמיכה לא מהני וצ"ע:



הלכה ז-ח

ֶאָּלאיִָּכנֵס�אְּבִבנְיָנֹו.ּבֹונֹוֵהגֶׁשָהיָהְּכמֹוְּבמֹוָראֹוָאָדםַחּיָבַּבֲעֹונֹוֵתינּוָחֵרבַהּיֹוםֶׁשַהִּמְקָּדׁשִּפיַעלַאףז.
ל)יט(ויקראֶׁשּנֱֶאַמרַהִּמזְָרחַׁשַערְּכנֶגֶדרֹאׁשֹויֵָקלְו�אָּבֲעזָָרהיֵֵׁשבְו�אְלָׁשםְלִהָּכנֵסֶׁשֻּמָּתרְלָמקֹום
ְלעֹוָלםִמְקָּדׁשמֹוָראַאףְלעֹוָלםַׁשָּבתְּׁשִמיַרתַמהִּתיָראּו".ּוִמְקָּדִׁשיִּתְׁשמֹרּוַׁשְּבתַֹתי"ֶאתב)כו(ויקרא

ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחֵרב ִּבְקֻדָּׁשתֹו עֹוֵמד:

ְוהּואְוִלְפנִים.ִלירּוָׁשַליִםחּוץֶׁשהּואַהּצֹוִפיםִמןרֹאׁשֹוֶאתְלָהֵקלְלָאָדםלֹוָאסּורָּבנּויֶׁשַהִּמְקָּדׁשִּבזְַמןח.
ֶׁשּיְִהיֶה רֹוֶאה ֶאת ַהִּמְקָּדׁש. ְו�א יְִהיֶה ָּגֵדר ַמְפִסיק ֵּבינֹו ּוֵבין ַהִּמְקָּדׁש:

כסף משנה

העירבניבפרקוכו'.היוםשהמקדשפיעלאף
שמירתמהומ"שו:).(דףדיבמותופ"קכ"ח)(דף

לשון סיפרא:שבת לעולם וכו'.

(דףהרואהבפרקוכו'.בנוישהמקדשבזמןח.
המזרחשערכנגדראשויקללאדתנןאהאס"א:)

ולפניםהצופיםמןאלאאמרולאיוחנןרביאמר
שורהשהשכינהובזמןגדרוכשאיןוברואה

משםלראותשיכוליםמקוםהצופיםמןופירש"י
לראותו.יכוליםאיןוהלאהומשםהביתהר

נמוךמקוםאםפרטמשםלראותשיכולוברואה
ובזמןהבית.להרבינומפסיקגדרובשאיןהוא.

שהשכינה שורה שב"ה קיים:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"לזמראן'מהר"דכתבכו'.שהמקדשאעפ"י
אעפ"ימקדשיכם.אתוהשימותימדכתיבמבוארזה

שבתותיאתמדכתיבועודכו'שוממיםשהם
חדאוי"ל.4למ"לקראיתריוא"תוכו'תשמורו

לכניסה וחדא למורא:

יבמותלנרובערוךע"אכ"חמגילהבטו"אהקשהכן4
ו' ע"ב כוון לתי' הרדב"ז.

כתבכו'.קייםהמקדשביתשהיהבזמןח.
[ברכותהרואהבפ'מבוארזהז"לזמראן'מהר"ד

ס"א ע"ב] והוא מכלל מורא המקדש:

ויקח אברהם

נ"בוכו'.בעונות'חרבהיוםשהמקדשאעפ"י
שם דמ"ו ע"ב.

הר המוריה

הלכותו'פרקלעילעי'וכו'.לשםלהכנסשמותר
י"ד וט"ו יעו"ש היטיב.

וז"לב'ס"אברכותעי'וכו'.בנוישהמקדשח.
המזרחשערכנגדראשואתאדםיקללא(פיסקא

הצופיםמןאלאאמרולארבאמריהודהא"רוכו')
דר'בריהאבאא"רנמיאיתמרוברואהולפנים

מןאלאאמרולאיוחנןא"רהכיאבאברחייא
ובזמןגדרובשאיןוברואהולפניםהצופים

מזרחיפנהלאביהודההנפנהת"רשורהשהשכינה
אלאיפנהלאובגלילודרוםצפוןאלאומערב
לאאומרר"ישהיהמתיריוסיור'ומערבמזרח
ובזמןגדרשםשאיןובמקוםברואהאלאאסרו

ת"קהיינוחכמיםאוסריםוחכמיםשורהשהשכינה
לאביהודההנפנהאידךתניאצדדיןבינייהואיכא
צפוןובגלילודרוםצפוןאלאומערבמזרחיפנה

מתיריוסיור'מותרומערבמזרחאסורודרום



יהודהר'ברואהאלאאסרולאאומרר"ישהיה
שאיןבזמןאסורקייםשביהמ"קבזמןאומר

ר"עמקוםבכלאוסרעקיבאר'מותרקייםבהמ"ק
ליהשדייןהוירבהחו"לבינייהואיכאת"קהיינו
ודרוםצפוןשדינהואבייאזלומערבמזרחליבני

אנאלימצערדקאהאימאןאמרתרצינהורבהעל
והנהעכ"לאסורמקוםבכלדאמרס"לכר"ע
בזמןדדווקאוכו'אדםיקלדלאבהאפסקרבינו

וכו'נפניםדאיןבהאאבלאסורקייםשביהמ"ק
כ"זסי'בברכותשםהרא"שפסקוכןכר"עפסק
כר"עדהלכהבחי'הרשב"אשםפסקוכןכ"ח

והטעםהיטיביעו"שובה"גברי"ףשםוכ"מ
טפיומגונהראשלקלותדמילאהואדנפנים
שכ"דסי'יראיםבס'שראיתילפיזהוכתבתי
דקםקי"לכר"יאלאכר"עהלכהואיןוז"לשכתב

ואע"גכוותיהקאינמירבוגםכוותיהיוחנןר'ליה
וכו'ומערבמזרחליבנישדארבההתםדאמרינן

צפוןדשדינהוואביייוחנןר'דהאכוותיהקי"ללא
כדתניאראשקלותיקללאופי'עליהפליגיכולהו
פי'ומערבמזרחאלאודרוםצפוןיפנהלאהנפנה

ולפניםהצופיםומןלהיפך)צ"ל(אוליבבללצד
דנפנים.האהיינוראשדהקלותהביןעכ"לוברואה
ויחידאהכןדאינומבוארהראשוניםכלומדברי

(ועי'יעו"שג'סי'או"חושו"עבטורועי'הוא.
סי'יעו"שכהיראיםדבריומריששמשמעבסמ"ג
קייםשביהמ"קדבזמןמחלקרבינווהנהקס"ד.

שאיןבזמןאבלולפניםהצופיםמןאסורהיה

י"לוהנההמזרח.שערכנגדאסורקייםביהמ"ק
מייריהמזרחשערכנגדאםכינקטהדלאדהמשנה

ניקנורשערדהיינווס"לקייםביהמ"קשאיןבזמן
דמתחלהה'הל'לעילשהקשיתימהמיושבובזה
והיינוזמןבכלדמיירימשנתינולשוןרבינונקט
אינוולפניםהצופיםמןאבלניקנורשערכנגד
לעייןישזהכלועםקייםשביהמ"קבזמןרקאסור
בזה.

ליקוטי חבר בן חיים

אתדוהשמותיקראשבקאמאיצ"עשבתותי.את
דאמקדשהעירבניפ'במתני'המובאמקדשיכם

פשיטא דקאי וביהכ"נ דמתני' אסמכתא:

קרית ספר

קדשהדהאבמוראואדםחייבכןגםזהובזמן
תשמורושבתותיאתהכאוכתיבכדאמר'לעתיד

יראתאףלעולםשבתשמירתמהתיראוומקדשי
עומדבקדושתושחרבפיעלשאףלעולםמקדש

דאידרבנןדהוינראהלמקדשחוץשאסורומה
מקדשדיראתאסירהזהבזמןאפילומדאוריתא

היכלתבניתביתעשייתואיסורכדילפינןלעולם
איכווןשלאכלמדרבנןנמידהויאיפשרוגו'

לקדש.



הלכה ט'

ֵּביןַהִּכֵּסאֵּביתקֹוְבִעיןֶׁשֵאיןלֹוַמרָצִרי�ְוֵאיןַלַּמֲעָרב.ִמזְָרחֵּביןֶׁשּיִיַׁשןאֹוֶׁשּיִָּפנֶהְלעֹוָלםְלָאָדםָאסּור
ְּכנֶגֶדֶׁשהּואִמְּפנֵיְלִמזְָרחְו�אְלַמֲעָרביִָּפנֶה�אְלִפיָכ�ְּבַמֲעָרב.ֶׁשַהֵהיָכלִמְּפנֵיָמקֹוםְּבָכלַלַּמֲעָרבִמזְָרח

ְּכַלֵּפיּוָפנָיויֵֵׁשב�אְוִלְפנִיםַהּצֹוִפיםִמןַמיִםַהֵּמִטילְוָכלִויֵׁשנִים.נְִפנִיםְלָדרֹוםָצפֹוןֵּביןֶאָּלאַהַּמֲעָרב.
ַהּקֶֹדׁש ֶאָּלא ְלָצפֹון אֹו ְלָדרֹום אֹו יְַסֵּלק ַהּקֶֹדׁש ַלְּצָדִדין:

כסף משנה

מזרחביןשיישןאושיפנהלעולםלאדםאסור
[מדיןס"א):(דףהרואהבפרקוכו'.למערב
(בדףאלאשםנזכרלאשינהמדיןאמנםשיפנה

מןמיםהמטילוכלומ"שבנימין].אבאגביה')
(דףהרואהבפרקבירושלמיוכו'.ולפניםהצופים

בספרהיטבבארביארתיהללוהדבריםוכלי"ד:)
וישעליועייןב'בסימןא"חטורשעליוסףבית
מןמיםהמטילוכללהגיהוצריךרבינובדבריט"ס

אלאהקדשכלפיופניוישבלאולפניםהצופים
כתובוכןלצדדיןהקדשיסלקאולדרוםאולצפון

בספרי רבינו המוגהים:

אור הישר

מזרחביןשיישןאושיפנהלעולםלאדםאסור
ה'דףלברכותראשעטרתבס'עייןוכו'.למערב

ע"א ובס' עטרת תפארת שילהי ברכות.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"ל.קורקוסמוהרר"יכתבוכו'.לאדםאסור
שכינה.שאיןבזמןאפילולעולםרבינווכתבגז"ש
ואפילוגדריהיהאפילוכלומרמקוםבכלוכתב

5כמאןודלאכן.שסוברוכר"ערחוקבמקום

משוםגדרושאיןושכינהרואהנמיבהאדמצריך
ובןיהושער'גםכר"עדעבדיאמוראידאשכחן

ע"ב[ה'דברכותפ"קהשינהודיןס"ל.הכיעזאי

הוא ביראים סי' שכ"ד וע' סמ"ג סי' קס"ד.5

אשתועםבשישןדדוקאבתוס'וכ'כל]תוד"ה
בה.לןליתלבדואבלגנאישהואתשמישומשום

הפנאהבדיןגם,6מחלקשאינונראהרבינואבל
יששאםר"ע]תוד"הע"בס"אבברכות[שםכתבו

גדר מותר ואין זה דעת רבינו כאשר כתבתי:

שהביתבזמןאפילוכתבז"לזמראן'ומהר"ד
רגליואםבשלמאוא"תבחו"ל,ואפילוחרב

למערבושכינהלמערבשההיכלמפניניחאלמערב
.7לאאמאילמזרחורגליולמערבראשואםאבל
אויפיחאםלמערבמזרחביןישןשהואכיוןוי"ל

האואסור.המערבכנגדהואהרימטתוישמש
לאהטעםומזהאסורעמואשתואיןדאפילולמדת

יפנה למערב ולא למזרח מפני שהוא כנגד המערב:

ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.מיםהמטילוכל
איפכאאדרבאדהאיישובצריכיםרבינודברי

שיהאלקדשאחוריויחזורמיםשהמטילמסתברא
מצאתיוכן8הקדשלצדולאחוץלצדפירועו
הצופיםמןמיםהמטילוכלפ"גדמגילהבתוספ'
דאזלינןמשמעהקדשכלפיואחוריוישבולפנים

פ"ט[ברכותהרואהפ'ובירושלמיפירועובתר
המיסךלצפוןפניוהופךמיםהמטילתני]ה"ה

פירוע,בתרדאזילמשמעלדרום,פניוהופךרגליו
לארבינווגם9הימיןשהואלדרוםכבודוחולק

הקדשיסליקסתםכתבאלאלדרוםצפוןביןחלק

כן פי' גם הב"י באו"ח סי' ג' ובפי' החרדים שם.9

כלפיופניוישבלאוצ"לברמב"םדט"סכתבהכ"מ8
הקדש כו'.

ע' מג"א או"ח שם סי' ג' סק"ה ובשע"ת שם.7
וכ"כ הב"י או"ח סי' ג'.6



לאלדרוםאולצפוןפניוביןמפליגולאלצדדין
עלסומךשרבינוי"לובזהמים.במטילולאבמסיך

אלא.10לדרוםצפוןביןחלקושלאשלנוהתלמוד
צפוןאלאומערבמזרחנפניןאיןאמרוסתם

צפוןוכןגוונאבכלהיינוומערבומזרחודרום.
אח"כאמרונמיובירושלמישרי.גוונאבכלודרום

ואחוריולמזרחפניויתןלארגליואתהמסיךתני
ביןמפליגדלאבהדיאמוכחלצדדין.אלאלמערב

מ"מאבלדמ"ש.מיםלמטילוה"הלדרום.צפון
קשהפירועבתרדאזלאשכתבתידמגילהתוספ'
לומרשנ"לומהרבינו,מדבריאיפכאדהוא

11הקדשכלפיופניוישבבתוספ'גורסהיהשרבינו

יחזורלאלעולםאלאכלללפרועחיישדלא
רבינובדברילפרשהיהואפשרלקדש,אחוריו

חיישולאהקדשכלפיופניוישבנקטדלרבותא
לקדש,אחוריויחזורלאלעולםאלאכלללפירוע
נקטדלרבותארבינושדברילפרשהיהואפשר

דודאיאלאאחוריווכ"שהקדשכלפיופניוישב
ולארבינולשוןלאכללהכימשמעלאלישנא
מןבד"איוסיר'אמרשםשאמרודתוספ'לישנא
צריך.איןולחוץהצופיןמןאבלולפניםהצופין

שצריךלהקתניבדוקאקדשכלפידאחוריומוכח
ודאיאלאפשוט.וזהולפנים.הצופיןמןכןלהיות
דרישאובאמתבתוספ'.לרבינוהיהאחרתגירסא

המיסךשםשאמרומדיוקתדאינהמשמעדתוספ'
כלפידאחוריוומשמעהעם,כלפיופניורגליואת

ותוהקדש.כלפיופרועאחוריושריואמאיהקדש
הקדש.כלפיאחוריוקאמרהדהכינמיסיפאהיינו
שינוובסיפאהעםכלפיפניואמרוברישאולמה

דייקילאודאיאלאקדש,כלפיאחוריוואמרו
גירסא.אותהעלסמךלארבינוולכךתוספ'.ההוא

באריכותשםהגר"אובהגהותוד"מוב"חב"יע'11
בכ"ז.

ע"בס"בזבחיםמאירותפניםוע'שםהב"יגםכ"כ10
פניודוקאלפנותדצריךשםדידןמגמ'גםשהוכיח
לדינאכ"כשםאו"חובמג"אלצפון.ואחוריולדרום

בשם היכל הקדש.

יהיהשלאאלאחיישינןלאלפירועדלעולםאלא
אחוריו לקדש וגריס בסיפא פניו כלפי הקדש כנ"ל:

והכיכו'המטילוכלכתבז"לזמראן'ומהר"ד
דכתיבההיכלכלפיאחוריושיחזורממהטפיעדיף

ויכסהשישבצריךומ"מה'.היכלאלואחוריהם
את ערותו ולא יגלה כנגד קדש הקדשים:

בן ידיד

לשאולאלישלחוכו'.שיפנהלעולםלאדםאסור
ירושליםמעה"קמופלגחכםהללוהר"מדבריעל

הבחירהביתמהל'פ"זז"להר"מכתבוז"לת"ו
למערבמזרחביןשיפנהלעולםלאדםאסורוז"ל
ישבלאולפניםהצופיםמןמיםהמטילוכלוכו'

וכתבלצדדיןהקדשיסלקאלאהקדשכלפיופניו
בירושלמידאמרינןממאישהואבכ"מז"למרןשם
בדבריהרבהנתקשיתיהצעירואנכיהרואה.פ'

הואולפניםהצופיםדמןפסקדאיךז"להר"מ
דאסורבגדוליםעקיבאכר'דפסקכיוןהאהאסור

בביתז"למרןכמ"שעקיבאכר'והלכהמקוםבכל
ביןישהפרשמהא"כג'סי'או"חחלקיוסף

דאוסרעקיבאכר'לפסוקלווהיהלקטניםגדולים
שינהדלמהליקשהתובגדוליםכמומקוםבכל

מיםהמטילאמרובירושלמידהאהירושלמימדברי
כתבז"לוהואשיעו"שכמולצפוןפניוהופךה"ז
דידןכתלמודדנקטי"לולזהלדרוםאולצפוןאו

מזרחביןהואהאיסורדכלהרואהבפ'כדאיתא
קפידאדאיןמשםמוכחודרוםצפוןאבללמערב

ליצריךהראשונההקושיאאךגדוליםבענין
כר"עשפסקדמהולומרלתרץואיןתלמוד

דקאילרבהדחזינןמשוםטעמיההיינובגדולים
בקטניםמשא"כיוסףבביתז"למרןוכמ"שכוותיה
כוותיהדקאילרבהדחזינןכיוןדבאמתדליתא

כוותיהדס"לודאיבקטניםגםהדיןהואבגדולים
ומשו"הטובאדמאיסיגדוליםדשאנילחלקואין

כלמאיסידלאבקטניםמשא"כמקוםבכלאסור
גםעקיבאדר'כוותיהרבהסברלאומשו"הכך



קטניםביןבב"יז"למרןשחילקוכמובקטנים
מאיסילאוקטניםטובאמאיסידגדוליםלגדולים

דמאיסימשוםטעמאהוילאובאמתדליתאכךכל
כבודדרךשאיןבזיוןמשוםאלאמאיסיולא

תדעומערבמזרחנגדבזיוןשלתשמישלעשות
ביןהשינהגםאוסרהנזכרבפ'ז"להר"מדהא

סי'בב"יז"למרןמ"שלפישכןוכללמערבמזרח
עמואשתואיןדאפילומוכחהר"מדמדבריהנזכר
בזוישלדתשמישמשוםטעמווהיהיעו"שאסור
טעמיההויולאמיםהטלתוק"ושכןכלאסור
שחילקז"למרןעלהתימהויגדלדמאיסימשום

רבהדגםנמצאדמאיסימשוםלקטניםגדוליםבין
גדוליםביןחילוקואיןר"עלסברתיודהמסתמא
עקיבאכר'דלאפסקדאיךלקושייןוהדרולקטנים
עלגםתמיהניבזההאמורומןמקום.בכלדאוסר

שהשמיטז"להטוריםלהרבטעםשנתןז"למרן
כיכוללדיןדאינודכיוןאמרההואמיםהטלתדין
דבריואלולכותבוחששלאולפניםהצופיםמןאם
עקיבאדר'דכיוןדבריולהביןזכיתילאואניז"ל

אתמיסךבעניןכוותיהוהלכתאמקוםבכלאוסר
ניהומרהיאחלותילכותבוחששלאלמהרגליו
פרקאהאימרלןליתניבזהעינינויאיררבא

והיהדדהבאאפתוראשמינאבשראבשריאכילנו
ע"כלראשיעטרתאעדנומפיויצאאשרהיוצא

תורף דבריו.

לשאוללכת"רראיתיראהלוהשיבותיאשרוזה
מהל'ז'בפרקשכתבז"ללהר"מהנהשתיםהגיע
הצופיםמןמיםהמטילוכלוז"להבחירהבית

הקדשיסלקאלאהקדשכלפיופניוישבלאולפנים
בגדוליםעקיבאכר'שפסקדכיוןוזהעכ"ללצדדין
גדוליםביןישהפרשמהא"כמקוםבכלדאסור

לר'האולפניםהצופיםמןאלאאסרשלאלקטנים
שניתזאתבגדוליםכמואסורמקוםבכלעקיבא
בקיצורדבריךאלוהירושלמימדברישינהדלמה
שניתבברייתאדר"עדכיוןליישבנ"לבענייואני
אםכיחולקעקיבאר'מצינולאדידןובתלמודשם

נמיעקיבאר'דפליגדמאיש"מרגליואתבמיסך

מיסךלעניןאלאאינובירושלמיקמאבברייתאשם
מןדאמריוסיכר'הלכהמיםלהטילאבלרגליואת

דגםחידושואלאלנוואיןדוקאולפניםהצופים
לאדוקאולפניםהצופיםמןליזהרישמיםבהטלת

בהטלתגםאוסרעקיבאדר'הכרסמסברתלומר
ואדרבאמקוםבשוםליתאדהאמקוםבכלמים

משמעלאשםשניתומברייתאדידןמתלמוד
שנחמירלנוודיבקטניםלאבגדוליםאלאדקפדינן

בברייתאר"עדאל"כמיהאולפניםהצופיםמן
דאפילוולומרלהגדיללוהיהדידןובתלמודשנית
בכלדאסוררגליואתמיסךשכןוכלמיםהטלת
שלאקמאידלתנאיומערבמזרחכלפימקום

ור"עכללאסרילאדבהונראהמיםהטלתהזכירו
אידךנמיניחאובהכיוברור.דבריולבררלוהיה

דביןקפידלאדידןדבתלמודראהעינוז"לדהר"מ
בברייתאוכןאופןבכלשרילדרוםוביןלצפון
דלאמורהלצדדיןאלאדקתניהירושלמישלשנית
ברייתאכההיאלפסוקהר"מבחרלאלכןקפיד

קאידידןדתלמוד[שנית]כברייתאאלאקמייתא
בביתלמרןראיתיוכןולק"מנכוןנ"לכןכוותיה

גרסינןד"האו"חלחלקג'בסי'כתביאחרייוסף
בירושלמי יעו"ש.

לחלקדאיןדחיהדרךדדחיתדבריךבתוךוראיתי
משא"כמקוםבכלאסורדמאיסיבגדוליםדוקא

הטעםעיקרוזהואיכאבזיוןסוףדסוףבקטנים
אלומיםהטלתשכןוכלשינההר"ממדאסר
עיקרהואשדחיתדמהאומרואניבקיצורדבריך
וממקומושכתבתכמוהואק"וולאוודאיהטעם

ממזרחמקוםבכלאסרבשינהדהאנלמדהוא
הצופיםמןאלאאסרלאמיםובהטלתלמערב
טפיחמירמיםדהטלתדבריךולפידוקאולפנים
דכלודאיאלאז"לדהר"מטעמאמאימשינה
שלזהדברועושהמאיסדרעידכיוןהואהטעם
ושינהאסורשכינההשראתמקוםכלפיח"ומיאוס

השכינהמקוםנגדרגללהושיטבזוידברהואנמי
ולכןבזויואינומיאוסכךכלאינומיםהטלתאבל
לאדהאתדעולפניםהצופיםמןשאינוכלשרי



נפולהאבלבדעמודכנגדאלאתורהאסרה
אינוגזרווכיבהודגזרוהואורבנןשרילארעא

כחרסאפי'צואהואילושמטפיחיןזמןכלאלא
כ"הדףשמתומיבפ'כמ"שטובאדמאיסאאסורה

חלוקיםכמהועייןכךכלמאיסילאאלמאע"א
רגליםלמיצואהביןוע"זע"וסי'ומרןבטור
דףדבכורותמסוגיאוכןכךכלמאיסידלאמשום

דהאבזויהויולאמאיסידלאנראהע"במ"ד
שותיןואיןרביםבפנימיםמשתיניםהתםאתמר

היהלאבזויוהויכךכלמאיסיואירביםבפנימים
סכנתומשוםמיאוסובדבררביםכבודלבזותלו

רבהצואהבבכורותאמרינןנקביומשההדהא
מנפחיקדרקטילינפישירבאואמררבההדרוקן

בפנילפנותהתירולאואפ"הדשבתבפ"בעייןכפן
לאומיאוסבזוידבמקוםודאיטעמאוהיינורבים

שקוראמילפנימיםלהטילודוקארבנןאורוה
גלוימשוםאוהתורהכבודמשוםאסורושונה
שמיאתאזכיראשרהמקוםבכלדכתיבשכינה

מיםלהטילאבלז"לוכמ"שוברכתיךאליךאבא
אלאהשכינהכלפיהוידלאמערבאומזרחכנגד

איןהר"מכמ"שבמערבדההיכלכבודמשום
כךכלומיאוסבזויהוידלאכיוןכךכללהחמיר

דוקאדאסרוהואולפניםהצופיםמןברואהודוקא
ואיכאממשהשכינהכלפיהקלוחעמודדהוימשום

קצתדבזויטפיועדיףראשמקלותגרעולאבזוי
אבלאסורהביתבפנישלאאפילוולכןאיכא

להחמיראיןממשלפניוהוידלאולחוץמצופים
ביטוללהםישרגליםמיגםאינוכךכלדבזוי
אסורשהואובכלביטוללואיןוהרעימיםברוב

כמוכךכלמאיסילארגליםדמיכנגדולקרות
ומכחכנ"לההכרחמכחהר"מוהשתאגדולים
בכלאסרלאעקיבאדר'ואמרדןהזאתהסברא

דמילתאיוסיר'וכסברתמיםהטלתמקום
דמסתברא היא וכאמור.

שםבבכורותהתוס'שהקשומהליישבנ"לובזה
עצמןלהשיםיכוליןהאיךתימהוז"לאימתיבד"ה

מןחוץלצאתצריכיםשהיומיםבהטלתכבהמה

ועיי"שע"כוכו'פרסאותג'ולהרחיקהמחנה
לךתהיהיתדבעינןדבמחנהדאה"נוזהבאורך
הצופיםמןדברואהמשוםבקטניםלמחנהמחוץ

שםכיבמחנההדיןוהואמיםלהטילאסורולפנים
ועקרהעקרבךיהיהלאקראקאמרוכיהארון

היינולאוצנועיהיהלאמיםדלהטילובבהמתך
הקדשכלפיהוידלאקאמרלדורותאלאבמחנה

החוצהבצאתוזמןבאותוואפילורביםכלפיאלא
ולק"מכבהמהרביםבפנישישתיןקראאמר

להרבבראותיהתוס'קושייתליישבכךלידיובאתי
פליטתהרבבשםכ"אסי'הפוסקיםבכלליהחבי"ב

מקוםשבכלמקדמוניםכללוז"לשכתביוסף
ואינםמתרציםואינםתימההתוס'שכותבים

ברורהתירוץלפעמיםוצ"עדבריהםבסוףכותבים
ע"כ.

זהלשוןשהביאג'סי'ז"לב"חלהרבראוועיני
מןבתחילהלמרןלושהיהגירסאלפיהר"משל

צריךוהניחהקודשכלפיופניוישבולפניםהצופים
שיעו"שכמוליהוניחאזהדיןהוציאמאיןעיון

מועילדמהתמוהיןדבריוהמחילהואחריבאורך.
סוףדסוףהקודשפנירואהואינושיושבמה

המקדשלראותיכולנמיוהואאותורואההמקדש
עלע"בס"אדףהרואהבפ'דהאתדעשריוהיכי
וברואהולפניםהצופיםמןאלאאמרולאשםמ"ש

אםפרטמשםלראותשיכולוברואהרש"יפי'
ליההיהשלאיראהוהרואהעי"שהואנמוךמקום
ביאורצריכיםולאכפשטןדהדבריםכלוםלפרש

שיכולכלרואהואינויושבדאפילודס"לאלא
נמוךמקוםאםפרטממ"שמשמעוכןאסורלראות

ואינויושבשהואאףנמוךאינוהאדמשמעהוא
כלמקרידהרואהאתאיושבולאפוקיאסוררואה

שיכול לראות.

זהדיןהר"מלמדדמניןז"להרבעלקשהויותר
התירלאאמאיראשואתמיקלוגבישרידביושב

מ"שעלדסמךומ"שלבדבישיבהנמיגדרבלא
הלכהבאותהדא"כפלאיהואמיקלגביזהקודם



לכותבולאמיםהטלתדיןגםלכתובלוהיה
דלאנמיומ"שרגליואתמיסךדיןאחרזובהלכה

המחילהאחריראשואתממיקלמיםמטילעדיף
איכאהאמיםדבמטילטפיעדיףראשואתמיקל
וכמוראשואתבמיקלמשא"כקצתומיאוסבזוי

שרידמיקלדמילתאלקושטאהאמתשהוא
אסורעכשיואףמיםובמטילהביתמשנחרב
דמקוםאסורמיםובמטילשריבגדרובמיקל
אח"כשכתבולדבריווכאמורהואלראותהראוי
ופניוישבלאהיאוהגירסאהכ"מדברישראה
משוםישבדנקטומודהדאזילע"כהקודשכלפי
דלאקאמרוע"זבישיבהאלאכליםרגליםמידאין
אינודאפילואלמאהקודשכלפילהשתיןישב

לאואיךאסורלראותשיכולכלהקדשאתרואה
נרגש הרב ז"ל מזה.

תשובותבשתיז"לב"חהרבעלתמיהאניעוד
שיעו"שכמויוסףבביתז"למרןעלשהשיב
אצלימובניםדבריואיןהמחילהדאחריבאורך

איןוכו'בנפנהאלאזהרש"יפי'דלאשהקשהומה
לצדפירועודאיןמזרחלצדדבנפנהלדבריוטעם

שהואשנפנהדמהאסירואמאיבכךמההקודש
כתבובהדיאהקודשלצדאינוהאומגונהמיאוס
תלהולאמגונההואשלפניופירועודגםרש"י
וא"כומגונהדמיאוסהרעישמוציאבמההדבר

להטיל מים בישיבה דאיכא גלוי לפניו ודאי אסיר.

מקוםאיכאמזרחלפנידגםעודשהקשהומה
דלעילרש"ישלדמפרושולק"מלענ"דשכינה
משוםהואהטעםדכלעקיבאלר'גםנשמע

כלפימיםמטילוכיההיכלזהבמערבדשכינה
לוומנאכלוםבכךאיןהקודשכלפידאינומזרח
למרבכתבשאינומהז"לברש"יחדשפי'לומר
חולקלארץבחוץאפי'דלר"עלומרנכוןויותר
במערבההיכלישראלדבארץמשוםלמערבכבוד

חיישדר"עלומרדוחקנוומינמיהר"מוכמ"ש
יחפורלאבפ'ואדרבאבמזרחדשכינהמ"דלסברת

עושההוארוחלכלעצמור"עאמרע"אכ"הדף

הטעםלר"עבברייתאשםואמרוממערבהחוץ
רש"יאיךוא"כיעו"שבשכינהתדירהשהיאמפני
בזמןדאףלענ"דוהעיקרר"עעלאחרטעםיאמר
הצופיםמןאבלמיםלהטילמותרמקוםבכלהזה

ואיןהפוסקיםוכלהר"מדבריכפשטאסורולפנים
צריך להאריך.

דשינהואומרואעןבכתבהרשוםעלחוזרני
טפידחמיראשכןוכלרגליואתממיסךאףחמירא
שרימחיצותבאיכאבלפנותדהאמיםמהטלת
הפירועדאיןכיוןמערבכלפיאחתבמחיצהואפילו

הטורלדעתכנודעמחיצהדאיכאהמערבנגד
ג'סימןבלבושועייןאסורהביתתוךאפילוושינה

ועיין בחדושי על הטור שם וברור ודוק.

המאיר לארץ

עלב"יעי'לבדו,ואפילופי'נ"בוכו'.שישןאו
ג'תשובהאו"חחלקיעקבשבסי"ג,או"חהטור

מ"ש בזה.

הר המוריה

והנהב'ה'מברכותמקורווכו'.למערבמזרחבין
עמושאשתובזמןדדווקאשםמבוארותוס'מרש"י
ביןנפק"מדאיןמבואררבינומדבריאמנםיעו"ש.
וכןג'בסי'שםהב"יוכמש"כלאאועמואשתו
אשתובשאיןאפי'ליזהרשנכוןשםבשו"עסתם
כללהזכירלאהסי'סוףר"מבסי'כיותמהתיעמו
לפ"קבחי'מזההעירותיוכבריעו"שרבינודעת

דברכות יעו"ש.

מדינותוביןלגליליהודהביןחילקדלאהאוהנה
מצפוןשהםלהמדינותא"יממערבאוממזרחשהם

בזהשהאריכושםובט"זבב"יעי'א"ימדרוםאו
במקוםתלוירקכללבא"יתלוישאיןוכתבו

וצפוןאסורומערבמזרחמקוםבכלולכןהשכינה
הב"יעלהשיגמשה(והדרכייעו"ששריודרום



קצתונ"ליעו"ש)דאסורהואא"ינגדדווקאוכתב
היהוהואוכו'ליבנישדיהוהדרבהמהאלזהראיה
כ"הב"בועי'וכו'תפתחמצפוןכדכתיבא"יבצפון

שלבמזרחההיתהדבבלשםכתבדרש"י(ואףב'
דא"ימקומותמכמהמוכחכןובאמתיעו"שא"י

נוטהשהיאמשמעמ"מבבללגבימערבאנקרא
יותר לצד צפון. והחקירה רבה בזה ואכ"מ).

מהירושלמישמקורומרןעי'וכו'.ופניוישבלא
לברכותמחי'להעתיקאמרתיוהנהדברכות.פ"ט

תניכךאיתאלפנינוובירושלמיוז"לבזהמש"כ
אתהמיסךצפוןלצדפניוהופךה"זמיםהמטיל
בוןב"ריוסיא"רדרוםלצדפניוהופךה"זרגליו
אומרעקיבאר'ולפניםהצופיםמןמתניתיןהד"א
תניכותלשםשאיןבמקוםובלבדמקוםבכל

כלפיואחוריולמזרחפניויתןלארגליואתהמסיך
המקדשבשעתאומריהודהר'לצדדיןאלאמערב

בכלאומרר"עולפניםהצופיםמןאומריוסיר'
וא"כעכ"לכותלשםשאיןבמקוםובלבדמקום
לדרוםצפוןביןהרמב"םחילקלאלמהצ"ע

לדבריוטעםצפון.לצדפניודיהאלמיכתבדהו"ל
ועי'מקוםשםצופיםמפרשהואכינ"להירושלמי

מדבריקצתנראהוכןשםובמש"כב'מ"טלעיל
לאמדקתניהמקדשלמזרחוהיההנ"להרמב"ם

עלהוקאמרהמזרחשערכנגדראשואדםיקל
היינודצופיםאלמאאמרוולפניםדמצופיםהש"ס

מימיןהיאהאדםותנועתהמקדששלממזרחו
ה'סי'דיניםעיקריבס'(ועי'בחושכידועלשמאל

להפוךדאסורוהו"אל"ז)אותל"הובסי'כ"חאות
שמאליחושמיםהטלתדלאחרמשוםבצפוןפניו
לצדלמערבשפירועוונמצאתיכףפירועויכסהלא

דאיתא(משוםחיישינןלאדלהאוקמ"להמקדש
רגליואתובהמיסךיעו"ש)וקוםכסיב'כ"זתמיד
פניוהוידאיצפוןלצדפניושיהיהדדווקאהו"א

נמצאלמזרחפניוומהפךכשעומדונמצאלדרום
חיישינןלאדלהאקמ"למערבלצדשאחוריו

מיםלהטילדמותרהרמב"םפסקשפירונמצא
הואבוןב"ריוסידר'מפרשוהואלדרוםאולצפון

הצופיםמןרקמיירימתניתאדהךוקאמראמורא
ט"סהואדר"עוהךשרימקוםבכלאבלולפנים

גרסינןבד"הג'סי'בב"יועי'דלקמןמהך
ולמההירושלמיבביאורשנדחקמהוכו'בירושלמי

מש"כלפיאמנםיעו"שהפוסקיםהביאוהולא
בזמןרקעכשושייךלאהזהוהדיןהכלניחא

בכלעכשואולםולפניםומצופיםקייםשביהמ"ק
וכמש"כולמערבלמזרחאפי'מיםלהטילשריענין

הרמ"א שם בהג"ה סעי' ה'.

י"אבס"קשםהגר"אשהקשהמהמיושבובהכי
צפוןביןחילוקדישמבוארהזהבירושלמידהא

ו'ס"קאברהםהמגןדכ"כואמתיעו"שלדרום
מ"זס"קא'בסי'מש"כ(ועי'הקדשהיכלבשם

נכוןבבאורובירושלמימש"כלפיאמנםיעו"ש)
הגי'דעיקרהגר"אכתבי"גובס"קכהרמב"ם.

ישבולפניםהצופיםמןמיםהמטילכצ"לברמב"ם
עכ"ללצדדיןהקדשיסלקאוהקדשכלפיואחוריו

הביאשםוכו'מיםלהטילולעניןבד"הבב"י(ועי'
והגר"אהקדשכלפיופניוישבזהבלשוןהרמב"ם

פ"גמהתוספתאומקורוואחוריושצ"להגיה
המיסךוצ"לבתוספתאשם(וט"סיעו"שדמגילה

הגדול)בבאורויעו"שהקדשכלפיפניורגליואת
דדווקאוס"לפליגיוסיר'דהאשםהגר"אוהקשה

הכאלשיטתיהדאזילמשוםולפניםהצופיםמן
הכאה"האסורמקוםבכלהכאדס"לר"עאולם

זהליישבישלכאורהאמנםי"גבס"קיעו"שנמי
לאדמגילהדבתוספתאכיוןלהרמב"םדס"לולומר
מודהדבהאי"לר"ידברירקכללדר"עהזכיר

מקום.בכלדאסוררגליובמיסךרקפליגיולאר"ע
במיסךשהתירבמהצ"עהתוספתאדבריגוףאבל
ליכאדילןבש"סוהכאהקדשכלפיופניורגליואת

לענ"דנראהלכןהצופיםמןלפניםבהאדשרימאן
ור"לנכוןיותרהעםכלפיפניושלפנינודגירסא

אלאהקדשכלפילהיותאסורדאחוריומיבעיאלא
טובויותרקדשכלפילהיותאסורנמיפניואפי'

הרבהחשיבקאלזהשמקודםאףהעםכלפילהיות
כבודהכאאבלבציבורכבודלנהוגדצריךדברים



לצדפניוולאאחוריוהיודלא(ומייריעדיפאקודש
שאיןכלרשאימיםדמטילקמ"לושובהקדש)

ע"זפליגדר"ענימאאםואףהקדש.כלפיפניו
דמיסךאדיןרקפליגידלאי"להגר"אוכשיטת

צריךרגליודהמיסךמבוארבתוספתאדכאןרגליו
בכלדאסורהקדשכנגדולאהעםכנגדפניולהיות

מןדווקאדס"ליוסיכר'דלאמקוםובכלענין
שלאלפימיםמטילבדיןאבלולפניםהצופים

לאפושינימאלמאיבזהשחולקבש"סמצינו
נראהעודאבלהרמב"ם.לשיטתי"לכןבפלוגתא

פניורגליוהמיסךברישאדנקטדהאלפרשלענ"ד
הוארקהמקדשלעניןכללמיירילאהעםכלפי

שדחקוהוהיינורגליושמיסךמיכלבפ"עמילתא
ואחוריוהעםכלפיפניולהיותצריךנקביוואנסוהו

מ"דבכורות(ועי'ציבורכבודמשוםהשדהכלפי
הצופיםמןמיםהמטילבפ"עעניןמתחילושובב')

דווקאקדשכלפיאחוריושיהאצריךולפנים
עלהפליגלאדר"עס"לדהרמב"םצ"ל(ולפי"ז

דלפי"זכיוןדמיסךאדיןדפליגלמימרדליכאכלל
וק"ל)מקדשלעניןרגליודמיסךדיןהוזכרלא

המקדשלעומתעניןבכלאסוררגליומיסךובדין
שיהיובאופןשרימיםהטלתלעניןרקוכר"ע
דברילקייםדיישלכאורהובזהלמקדשאחוריו

גי'וביןמהירושלמיהכ"מלנוסחתביןהרמב"ם
הב"י והגר"א ומהתוספתא דמגילה וכנ"ל.

שכתבי'בס"קהגר"אבבאורראיתישוב
לפניועלולאאחוריועלרקחשלאדהתוספתא

אחוריועלדווקאדהקפידהירושלמישיטתוכ"ה
דמישפירלמערבופניולמזרחאחוריוהאלמערב

אחוריומיםדמטילבתוספתאפסקשפירולכן
יעו"שהקדשכלפיפניורגליווהמסיךהקדשכלפי

מיםבמטילדא"כלהביןזכיתילאאבלהיטיב
רקקפידדלאכיוןקדשכלפיאחוריוצריךאמאי

רקקפידלאדע"כלק"מבזהבאמת(אבלאאחוריו
ולאבמיסךדווקאהיינובלפניוולאאאחוריו

דבאחוריולפני'לחושישמיםדבמטילמיםבמטיל
בלשוןמבוארוכןק"לוהטעםפירועשוםשםאין

אחרבלשוןהנ"להירושלמיהביאושםהגר"א)
המיסךצפוןלצדפניוהופךה"זמיםהמטילוז"ל
אומריוסיר'דרוםלצדפניוהופךה"זרגליואת
ובלבדבכ"מאומרעקיבאר'ולפניםהצופיםמן

מיירידזהופי'לשונוכאןעדכותלשםשאין
באחוריורקבמיסךקפידלאוהירושלמיבגליל
יהפוךלאה"זרגליואתהמיסךלכןבגלילומיירי
וסביראדפליגור"עלדרוםפניורקלדרוםאחוריו

נמילדרוםפניואפילוהיינואסורעניןבכלליה
מכאןוהוכיחיעו"שולחוץהצופיםמןואפי'אסור
אסורעניןבכלכוותיהדהלכתאדלר"עי"גבס"ק

זכיתילאאמנםהיטיב.יעו"שמיםלהטילאף
מייריהראשונהדהברייתאנימאאםכלללהבין
ולפניםהצופיםמןאומרר"יע"זשייךאיךבגליל

אםואףצופיםששמומקוםהיהבגלילגםוכי
ירושליםמשםשרואיםמקוםצופיםדמפרשנימא
ובאמתודוחק.ירושליםאתרואיןהיהבגלילוגם
דלאוס"לע"זר"יפליגבאמתכילדחוקיש

מצופיםביהודהאפי'אלאדמותרבגלילמיבעיא
ראשונהבברייתאולמהיקשהעדייןשרי.ולחוץ

דמייריובשניהג"כמיםמטילדיןבגלילשנה
דיןתנירקמיםהטלתדיןתנילאלמהביהודה
השניהדהבריתאנימאואילחודארגליודמיסך

האולמיתנילמיהדרל"לא"כאהראשונהסמך
להטילאםדמהלהידעינןדרישאדמכ"שדר"ע
ס"לשלדברי'ועודרגליולהסיךכ"שאסורמים

אולירושליםשצפוןמקוםובכלדבגליללר"ע
וכמוהדרוםומןהצפוןמןאסורא"ישללדרומה

דיןשהשמיטהרמב"םעליקשהוא"כלת"קבגליל
לאדר"עוהט"זהב"יכתבוכברבגלילודרוםצפון
מזרחמקוםדבכלליהודהגלילביןלחלקס"ל

בטורכיאמתהןשריודרוםוצפוןאסורומערב
המדינותדכלב'אותמשההדרכיכמש"כי"ל

לאהרמב"םעלאמנםלא"ימערבייםהםשלנו
שהםכמותהדיניםכללהביאדרכוכיזהשייך

בכל מקום.



כגי'גריסהרמב"םכיי"לטעמיהליןמכללכן
(דר"ילזהמסכמתשלפנינושגירסאובפרטדלעיל

בברייתאשנזכרר"יזהוולאאמוראהואבוןב"ר
לשיטתיהאזיליוסישר'מש"כגםר"ע)עםהחולק
מןג"כס"לושםברואהדדווקאדס"לדהכא

פליגדבזהנראהולענ"דיעו"שולפניםהצופים
דרואההנ"לוהתוספתאהירושלמיעםשלנוהש"ס

אמרולאבש"סכדאיתאולפניםהצופיםמןאינו
דרואהאלמאוכו'וברואהולפניםהצופיםמןאלא
הגר"אלדברילייקשהועודצופים,היינולאו

למערבבאחוריורקאוסראינודהירושלמידכתב
נקטאמאייקשהא"כשריאיפכאהאלמזרחופניו

יותררבותאלאשמעינןלצדדיןאלאבירושלמי
אלאדנקטדהאואפ"לשרילמזרחדאחוריו
הצדדיןאלאודרוםצפוןכוונתואיןלצדדין

דאיתאהצדדיןוכמוולמערבלמזרחמביהמ"ק
אחוריושרידשםצדדיןבינייהואיכאדידןבש"ס

נקטדלהכיי"לא"כאבללמזרחופניולמערב
דהיתראלרבותאלמערבאחוריובירושלמי
בפניואףלעולםאבלשריעניןבכלדבצדדים

לשוןיכתובדאיךלק"מזהאבלאסור,הקדשכלפי
ועיי"שדהיתירא,רבותאמשוםביהלמטעידאיכא
ה'(ובעזרהקדשכלפיאחוריונקטדלרבותאבב"י

מצאתי קצת מזה בס' משכנות יעקב סי' ג' עי"ש).

וכלברבינושגורסולגירסתולהגר"אאףאמנם
כלפיואחוריוישבולפניםהצופיםמןמיםהמטיל

נזכרלאדידןדבש"סכיוןג"כליישבישהקדש
כדבריטפילנקוטישלכןכללמיםהטלתדין

דווקאהיינוכר"עהלכההש"סדפסקוהאהמיקל
רצוניאיןוהנהמים.הטלתלעניןולאמיסךלענין

ודעתהרבהבזההארכתיכברכיבזהעודלהאריך
לנבון נקל.

יצחק ירנן

צפוןביןאלאוכו'שיישןאווכו'לאדםאסור
דבריו,ביאורג'סי'או"חבב"יועייןוכו'.לדרום

מזרחביןלישןשאסרשםהקצרבספרוועיין
דבריופי'בב"חועייןעמואשתואםלמערב

דעכשיוהחבי"בוכתבעיון.והצריךחולקושבזהר
כש"סאונעבידכמאןידעינןדלאבכךנזהריםאין

זההואהתנצלותמהידענאולאכהזהר.אודילן
עבדינןהזהרעםהש"סכשחולקידועכללדהא

הש"סלפרשדאפשרשאנידהכאועודכהש"ס,
כהזהר והוי ככו"ע ומה גם דרש"י פירש כן.

מעשה רקח

ג'סימןאו"חב"ילהרבעייןוכו'.לאדםאסור
הזהדבזמןז"להאחרוניםוהסכמתז"לב"חוהרב

פרשתשהזוהרמכחבזהנזהריןהעולםאין
בהעלותך כתב בהיפך עיין עליהם:



הלכה י'

ֻׁשְלָחן.ְּבצּוַרתֻׁשְלָחןָהֲעזָָרה.ְּכנֶגֶדָחֵצראּוָלם.ַּתְבנִיתַאְכַסְדָראֵהיָכל.ַּתְבנִיתַּביִתֶׁשּיֲַעֶׂשהְלָאָדםְוָאסּור
ֶׁשלֶׁשֵאינָּהְמנֹוָרהאֹוָקנִיםְׁשמֹונָהֶׁשלאֹוָקנִיםֲחִמָּׁשהֶׁשלְמנֹוָרההּואעֹוֶׂשהֲאָבלְמנֹוָרה.ְּבצּוַרתּוְמנֹוָרה

ַמֶּתֶכת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש ָלּה ִׁשְבָעה ָקנִים:

כסף משנה

להשישאעפ"יעדוכו'.שיעשהלאדםואסור
בפרק כל הצלמים (דף מ"ג):ז' קנים.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ע"זז"ל,קורקוסמוהרר"יכתבכו'.לאדםואסור
[כ"חהקומץפ'ומנחותע"א][מ"גהצלמיםכלבפ'

פרוץשהיהלפיאולםתבניתאכסדרהונקיטע"ב]
מחיצותג'אלאלהשאיןאכסדרההואוכןבמלואו.

וכבר נתבאר זה:

ן'מהר"דכתבכו'.מתכתשלשאינהמנורהאו
אלאמנורהבמקדשעושיןשאיןוטעמאז"לזמרא

היכלתבניתביתאדםיעשהלאדתניאמתכתשל
ושלששהאוחמשהשלהואעושהאבלכו'

משארואפילויעשהלאשבעהשלאבלשמונה,
יעשהלאעץשלאףאומרבר"יר"ימתכתמיני

ראיהמשםלואמרוחשמונאי.ביתשעשוכדרך
העשירובבעץ,וחיפוםהיוברזלשלשפודין
[שם]הקומץ,בפ'כדאיתאכו'כסףשלעשאום

בשרביטוישתמששלא12המקדשמוראמכללוכ"ז
של מלך. וזה טעם בקטורת שלא במתכונתו:

הר המוריה

מנחותב'מ"גוע"זא'כ"דר"הוכו'.תבניתבית
כ"ח ב'.

ה"אפ"גלעילמש"כעי'וכו'.מנורהבצורת
והאקמ"א.סי'ביו"דהיטיבהללודיניםונתבארו

דאפי'יותררבותאכתבולאושמנהחמשהדכתב
קפידאמצעידאנרנימאדלאי"למותר.ששה

כןלהוכיחכווןובמנ"חרנ"דמצוההחינוךכ"כ12
דמנ"לבצ"עהניחל"טובמצוהושםכאןמהרמב"ם
תיראוומקדשיעשהמשוםרקדהואוהחינוךלהרמב"ם

אתיתעשוןדלאמלאוהואדהאיסורמשמעבגמ'דהא
פ"אמירושלמישיטתםלהוכיחואפ"ליעו"ש.וגו'.

לולעשותמהוכו'לרבישאלאנטונינוסהי"אדמגילה
לאתניכןלאמהסימנים.אחתבהחסרא"לקטורת
ובס'יעו"שלכםאחריםהםעושיםאבלכו'לכםתעשו

עשייתעלמוזהרדב"נס"דאיךתמהשםתורהטל
כאןהרדב"זלמ"שוהנהלהתיר.קראולמ"לקטורת

דביתהאיסורבכללהואבמתכונתהקטורתדעשיית
ב"נדגםממלכיםפ"טהרמב"םולדעתהיכל.תבנית
וגו'.אתיתעשוןמלאהואדהאיסורהצורותעלמוזהר

דב"נהדברבטעםמ"שמ"גבע"זשםוט"תבמנ"חוע'
נאמראםומעתהיעוש"ה.אתיתעשוןדלאבלאומוזהר

בכללבמתכונתהקטורתוגםהיכלתבניתביתדאיסור
דירושלמיס"דשפירא"כאתי,תעשוןמלאהואזה,

מקראללמודהוצרךולכךקטורתבעשייתמוזהרדב"נ
תעשוןמלאאינודהאיסורוהכוונהלכם.עושיןדאחרים

וחינוך.הרמב"םכדעתתיראודמקדשיבעשהרקאתו
בשאלתמ"ששםבט"תוע'מוזהר.לאב"נוע"ז

ב'ולדברינוכעי"זמזבחלעשותמהואנטונינוס
השאלות הם בסוג אחד.



שרילהכיאמצעינרדליכאבששהמשא"כ
כתבלכןלמנורה.טפידומיאדהויבחמשהמשא"כ
מיבעיאדלאקמ"לושובשריחמשהדאפי'רבותא
איתאובש"סשרי.נמייותראפי'אלאדשריפחות

של חמשה ושל ששה וכו'.

מעשה רקח

באורכודהיינופי'ז"לרש"יוכו'.לאדםואסור
יו"דהש"עפסקוכןשריחסרואםורומוורחבו

ואפשרהדבריםסתםורבינוקמ"אסי'סוף
דהעתיק לשון הברייתא ודו"ק:

פרי האדמה

דיןע"זמהל'פ"גמ"שעייןוכו'.לאדםואסור
י"א.



הלכה י"א

נ)א(במדברָּבּהֶׁשּנֱֶאַמרְלִוּיָהּוַמֲחנֵהַמֲחנֹות.ַאְרַּבעְוהּואיְִׂשָרֵאלַמֲחנֵהַּבִּמְדָּבר.ָהיּוַמֲחנֹותְׁש�ָׁשה
יְרּוָׁשַליִםִמֶּפַתחְלדֹורֹות.ּוְכנֶגְָּדןְוִלְפנִים:מֹוֵעדאֶֹהלֲחַצרִמֶּפַתחְוהּואְׁשִכינָהּוַמֲחנֵהיֲַחנּו".ַלִּמְׁשָּכן"ְוָסִביב

ּוִמֶּפַתחְלִוּיָה.ְּכַמֲחנֵהנִיָקנֹורַׁשַערֶׁשהּואָהֲעזָָרהֶּפַתחַעדַהַּביִתַהרּוִמֶּפַתחיְִׂשָרֵאל.ְּכַמֲחנֵהַהַּביִתַהרַעד
ָהֲעזָָרה ְוִלְפנִים ַמֲחנֵה ְׁשִכינָה. ְוַהֵחיל ְוֶעזְַרת ַהּנִָׁשים ַמֲעָלה יְֵתָרה ְּבֵבית עֹוָלִמים:

כסף משנה

יתירהמעלהעדוכו'במדברהיומתנותשלש
קי"ו(דףדזבחיםבתראבפרקעולמים.בבית

קי"ז):

אור הישר

שערשהואהעזרהפתחעדהביתהרומפתח
מקדשביאתהל'בכ"מעייןלויה.כמחנהניקנור

פ"ג ה"ט.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

תוספ'ז"ל,קורקוסמוהר"יכתבכו'.מחנותשלש
במקומותומבוארנשא.פ'וספריפ"אבכלים

הרבה בתלמוד:

גירסא דינקותא

ה'לפנימצורעבפרשתז"לרש"יכתבכ"בסימן
ז"להרא"םוכתבע"כ.הקדשיםקדשביתכנגד
ה'לפניכפירושכאןהאמורה'לפניפירוששאין

שםכיאהלפתחה'לפניגבילמעלההאמור
מפניאלאה'לפנייאמרלאניקנורבשערשמעמדו

ה'לפנייאמרמועדבאהלשמעמדופהאבלכו'
מפני שפניו כו' עכ"ל.

ב"המה'בפ"זהרמב"םכתבדהנהלפירושופירוש
כו'מחנהבמדברהיומחנותשלשדי"אהל'

חצרמפתחוהואשכינהומחנהכו'לויהמחנה

ירושליםמפתחלדורותוכנגדןולפני'מועדאהל
עדהביתהרומפתחישר'כמחנההביתהרעד

לויהכמחנהניקנורשערשהואהעזרהפתח
ובפ"אע"כ.שכינהמחנהולפניםהעזרהומפתח

הדבריםואלווז"לכתבה'הלכהאלומהלכות
וקדשקדשבועושיןהביתבבניןעיקרשהם

הנקראוהואאחדמקוםהקדשלפניויהיההקדשים
אחרתמחיצהועושיןהיכלנקראיםושלשתןאולם
שהיוהחצרקלעיכעיןממנורחוקהלהיכלסביב

חצרכעיןשהואזובמחיצההמוקףוכלבמדבר
מזהשמעינןעכ"ל.עזרההנקראהואמועדאהל

עדישראלעזרתפתחשהואניקנורשמפתח
ולפניםהאולםומןמועדאהלחצרנקראהאולם

נקר' אהל מועד.

זהשפסוקדמכיוןמבוארתהרא"םכונתומעתה
בפניםהעומדבכהןמייריפעמיםשבעדוהזה
וקתנימועדאהלחצרשהואישראלבעזרתדהיינו

שהכהןלפיממשה'לפניליהקרישפירה'לפני
אבלהפרוכתאתרואהישראלבעזרתכשעומד

כפוריםמחוסרוהמצורעהמצורעעלדקאילעיל
לומרכרחיןעלישראללעזרתליכנסיכולואינו

שערלפניאלאדוקאלאוביהדקתניה'דלפני
ניקנור שהוא מכוון כנגד המערב.

אינההרא"םשכתבמועדאהלדמלתותדע
והכהןולפניםהאולםמןקרימועדדאהלמדוייקת

ולחוץהמזבחמןשהואישראלבעזרתעומדהיה
שמשוןרבינושכתבכמוהעזרהבקרקעמזהוהיה

אויע"שהתוספת'מןכןוהכריחדנגעיםבפ"יד
כשהיהשהכהןאלאכר"שדלאהרא"םשיסבור



שלוהכריחוההיכלעלומזהלפניםנכנסהיהמזה
הרא"םכונתאלאיע"שהכרחכךכלאינוהר"ש

היא באומרו באהל מועד היינו בחצר אהל מועד.

החייםעץבספרשראיתילפיזהלכלוהוצרכתי
אבלשכתבז"להרא"םבכונתשהביןהנז'פרשה

והקשההמצורעעלדקאימועדבאהלשמעמדופה
לפניםליכנסיכולואיךכפרהמחוסרהואדעדיין
ומוכרחהרבבכונתשכתבנומהולפיבצ"עוהניחה

בכתוב דמיירי בכהן קו' מעיקרא ליתא ודוק.

הר המוריה

וספריב'קט"זזבחיםעי'וכו'.לדורותוכנגדן
פ"ילקמןוע"עפ"זנשאובמ"רא'פיסקאבמדבר

ה"הפ"אלעילוע"עה"ההקרבנותמעשהמהל'
רש"יועי'דכליםפ"קבתוספתאוע"עבזה.מש"כ

סנהדרין מ"ב ב').

נימאדאםחשיבלאוהסורגהנשים.ועזרתוהחיל
החילהואהסורגא"כבפ"עמחיצההיהלאדלחיל

מחיצתא"כבפ"עמחיצההיהדלחילנימאואי
וכדעתשבתלעניןרקכללמועילהיהלאהסורג

בפ"השנתבארוכמוקדושהלעניןולאהרא"ש
ה"ג יעו"ש היטיב.

קרית ספר

ארבעשהואישראלבמחנההיומחנותשלש
למשכןסביבדכתיבלויהומחנהדגליםשלמחנות

מועדאהלחצרמפתחוהואשכינהומחנהיחנו
הביתהרעדירושלםמפתחלדורותוכנגדןולפנים
ניקנורשערעדהביתהרמפתחישראלמחנה

מחנה לויה ומן השער ולפנים מחנה שכינה.



הלכה י"ב-י"ג

ַהֶּלֶחםּוְׁשֵּתיָהעֶֹמרִמֶּמּנָהֶׁשְּמִביִאיןְקֻדָּׁשָתּהִהיאּוַמהָהֲאָרצֹות.ִמָּכלְמֻקֶּדֶׁשתיְִׂשָרֵאלֶאֶרץָּכליב.
ְוַהִּבּכּוִרים ַמה ֶּׁשֵאין ְמִביִאין ֵּכן ִמְּׁשָאר ֲאָרצֹות:

ָהָאֶרץִמְּׁשָארְמֻקָּדׁשֹותחֹוָמהַהֻּמָּקפֹותֲעיָרֹותִמּזֹו.ְלַמְעָלהְוזֹויְִׂשָרֵאלְּבֶאֶרץֵהןְקֻדּׁשֹותֶעֶׂשריג.
ָהִעיר.ַאנְֵׁשיָּכלאֹוָהִעירטֹוֵביִׁשְבָעהֶׁשּיְִרצּוַעדֵמתְּבתֹוָכןקֹוְבִריןְוֵאיןַהְמצָֹרִעיםֶאתִמּתֹוָכןֶׁשְּמַׁשְּלִחין

ְלהֹוִציאָהִעירְּבנֵיָרצּוְלַהְחזִירֹו:ֻּכָּלןֶׁשָרצּוִּפיַעלַאףְלתֹוָכּהאֹותֹוַמֲחזִיִריןֵאיןָלִעירחּוץַהֵּמתיָָצאְוִאם
ֵּביןָהִעירֶׁשִהִּקיַפּתּוֶקֶברֶמֶל�.אֹונִָביאִמֶּקֶברחּוץְמַפּנִיןַהְּקָברֹותְוָכלאֹותֹו.ְמַפּנִיןַהְּמִדינָהִמןַהֶּקֶבר

ַוֲחִמִּׁשיםְלָכאןַאָּמהֵמֲחִמִּׁשיםיֶֶתרָהִעירּוֵביןֵּבינֹוָהיְָתהִאםזֹוְּכנֶגֶדזֹורּוחֹותִמְּׁשֵתיֵּביןרּוחֹוָתיוֵמַאְרַּבע
ְלָכאן ֵאין ְמַפּנִין אֹותֹו ַעד ֶׁשּיְִרצּו ֻּכָּלן. ָּפחֹות ִמָּכאן ְמַפּנִין אֹותֹו:

בכאןשמעתילאא"אאותו).מחזיריןאיןיצאשירצו(עדבתוכןמתקובריןואיןהראב"דהשגות
להרבותכדיבעירלסבבורצואםאבלבהןקובריןאיןלעולםאלאהעיראנשירצוןולאהעירטובירצוןלא

שירצועדלתוכההמתומסבביןהמשנהלשוןא"א[ס"אמסבבין:להוציאוקרוביושירצועדובכבודובהספדו
יצא אין מחזירין אותו]:

כסף משנה

עשרוכו'.הארצותמכלמקודשתא"יכל
ומ"שז):(משנהדכליםבפ"קוכו'.הןקדושות

טובישבעהשירצועדמתבתוכןקובריםואין
עדמתלתוכן13ומשכיביןשםהמשנהלשוןהעיר.
עדרבינושםופירשאותומחזיריןאיןיצאשירצו
שאםהעירטוביז'אובכללהמדינהאנשישירצו

יצאלקוברויוכלומהמדינהבמקוםלקוברורצו
לקברולמדינהלהחזירולהםאיןמהמדינההמת
מפרששהואנראהכולם,ירצוואפילושם

במשכבואותושמניחיןהיינומתלתוכןדמשכיבין
המדינה.בנישירצועדבעיראותוקובריןואין

העירטובירצוןלאכאןשמעתילאא"אובהשגות
עדמתלתוכןומסבביןגורסשהואנראהוכו'

לאכירבינולדבריהשגהבדבריוואיןשירצו
שמעתי אינה ראיה:

[גירסתנו ומסבבין]13

עדוכו'.מהמדינההקברלהוציאהעירבנירצו
סוףובירושלמיפי"דרבתיבאבלאותו.מפנין

נזיר איתיה נמי אלא שיש שם קצת חילוף:

משנה למלך

דכלנראהכו'.מקודשותחומההמוקפותעיירות
שמיטהמהלכותבפי"ברבינושהצריךהתנאים

למעלותג"כצריכיםחומהעריבתילעניןויובל
מהרימ"טובמ"שבהר"שועייןכאןשכתבאלו

חומהעריבתיביןלחלקשרצהל"זסי'חי"ד
ודוק.תלמודאצליצריכיםודבריואלולמעלות

היקףקדושתממנהבטלהעכו"םשרובהעיר
עלד"המ"ה:)(דףדכתובותפ"דתוספותחומה.
בקדושתנתקדשוהפתחיםאםידעתיולאודו"ק.
פ"ה)(דףדפסחיםבפ"זשראיתילפילאאוהעיר

נתקדשולאמהמפנייצחקבראר"שדאמרי'
תחתיהםמגיניןשמצורעיןמפניירושליםשערי
זהולפיהגשמיםמפניובגשמיםהחמהמפניבחמה
השעריםנתקדשולאחומהעריבבתידגםיראה



כןעשובירושליםדדוקאואפשרהמצורעים.מפני
לאעיירותבשאראבלמירושליםיצאושלאכדי
ידעתילאומ"מנתקדשו.השעריםאףאלאכןעשו
שלאירושליםדשעריזהדיןרבינוהביאלאלמה

שנימעשרלאכילתטובאמינהדנפקאנתקדשו
בשעריםאותםאוכליןשאיןקליםקדשיםואכילת

סמךואוליירושלים.בקדושתנתקדשושלאכיון
עצמווהאגףפסחקרבןמהלכותברפ"טמ"שעל

דמאותהתמיהאניעודכלחוץ.הפתחעובישהוא
נתקדשוהעזרהשערידכלמוכחדפסחיםסוגיא

שמצורעיםמפנינקנורמשערחוץהעזרהבקדושת
אמאיידעתיולאידםבהונותומכניסיםשםעומדים

שנכנסדטמאטובאדנ"מזהדיןרבינוהביאלא
הפתחיםבשארנכנסואםמכרתפטורנקנורלשער
אחריםלענייניםטובאנ"מוכןכרתחייב

אםהביתהרבשערימסתפקאניעודוכמבואר.
הביתהרבקדושתדנתקדשוומסתבראנתקדשו.

לאדמצורעיםטעמאמשוםבירושליםדדוקא
פ"זבירושלמיראיתישובהשערים.קדשו

ירמיהדרביאמוראיםמחלוקתזהדדיןדפסחים
תחתקדשודלאאמריצחקברשמואלרבבשם
מגיניםזביםשיהיוכדיהביתהרשלהאגף

מפניובגשמיםהחמהמפניבחמהתחתיהם
שעשולמצורעדמידלאזהעלוהקשוהגשמים

היכןלוישזבלהגןלודאיןמשוםבעדותקנה
מןפנחסרביבשםיוחנןרביירושליםבכללהגן

שלהאגףתחתסנדליהוןשלחיןרבנןחמידאנאמה
שלהאגףתחתקדשושלאאמרההדאהביתהר
שלאדקי"לנראהזוסוגיאולפיע"כ.הביתהר

ולארבדמעשההביתהרשלהאגףתחתקדשו
ידעתי אמאי השמיט רבינו דין זה:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.ישראלארץכל
מקודשתא"יהן.קדושותעשרפ"אבכליםהכל
לפניםכו'חומההמוקפותעירותכו'הארצותמכל

נשיםעזרתכו'החילכו'הביתהרכו'החומהמן

האולםביןכו'כהניםעזרתכו'ישראלעזרתכו'
כו'.הקדשיםקדשיביתכו'ההיכלכו'ולמזבח
ונראההן.קדושתי"אדהאזומשנהעלליוקשיא

שכתבלשונובסדורזו.קושיאלתרץרצהשרבינו
כתבואח"ככו'הארצותמכלמקודשתא"יתחילה

כןואינוכו'.מזו,למעלהזובא"יהןקדושותעשר
עשראמרובתחילהכיכתבתיכאשרהמשנהסדר

ונראהכו'.מקודשתא"יאמרוואח"כהן,קדושות
יותרא"יבכלשיששהקדושהלומררבינושדעת

הםמונהשהואהעשרכיהמניןמןאינוחו"לעל
שארעלא"יקדושתואילומזו.למעלהזובא"י,

ואיןבא"י,אחרתמקדושהלמעלהאינהארצות
חומה,המוקפותמעירותאלאמתחילהעשרמנין

א"ישאראבלא"ישארמקדושתלמעלהשהוא
מקדושהלמעלהואינההקדושותתחילתהוא

שכתבמזו,למעלהזוקדושותעשרוזהו.14אחרת

דפ"קמתני'הובאפ"זנשאפ'דבמד"רמהאפ"לבזה14
כו'ארצותמכלמקודשתא"יהגירסאושםדכלים

מעברמקודשתכנעןארץכו'העומדממנהשמביאין
כשרהירדןעברואיןהשכינהלביתכשרהכו'הירדן
מספ"זכןהביאשםוהרד"לכו'השכינהלבית

אםכ"בביהושעדכתיבשהטעםר'סי'ח"גוהתשב"ץ
מדועולכאורהוברש"ש.יעו"שאחוזתכםארץטמאה

ובדבריעה"י.עלכנעןדארץזומעלההרמב"םחשבלא
משוםא"ימעלתהרמב"םחשבדלאקורקוסהמהר"י

אחרתמקדושהלמעלהואינההקדושותתחלתדא"י
תריא"ידבכללשםבתשב"ץביארדכברהיטב.א"ש
אףהירדןועברמצוהוקדושתשכינהקדושתהם.עניני
צריךולכךמצוהקדושתרקבונוהגאיןמ"מכא"ידהוי
ערופהלעגלהעה"ילרבותשופטיםפ'בספריקרא

א"יישיבתמצותוכןהשכינהסילוקעללכפרדבאה
א"כיעוש"ה.בעה"יל"ששכינהקדושתמשוםדהוא
עה"י.עלכנעןארץמעלתהרמב"םחישבלאשפיר
ואינהשכינהשלהקדושותתחלתהואכנעןארץדהא

באנוואםמצוה.קדושתרקשהואמעה"ילמעלה
מעלתגםלחשובצריךהי'עה"י.עלכנעןמעלתלחשוב

אבלמצות.מעלתבהגםדשייךחו"לעלא"יכלל
קדושותמעלותדהואא"יכללמעלתגםדחשבבמד"ר

השכינהלביתדכשרהכנעןמעלתגםחשבשפירמצוה
לביתכשרדאיןהירדןעברעלשכינהקדושתכלומר

לסייעקצתוישמצוה.קדושתרקדאינההיינוהשכינה



אכתיוא"כזה,לשוןאמרולאבמשנהומ"מרבינו.
קדושותעשרדקתנידמתני'לשוןשפירניחאלא
בפי'לרבינוראיתיושובקדושות.י"אומניכו'הן

דקתנידמתני'וכתבזובקושיאשהרגישהמשנה
במשנהשםדאמריוסיכר'אתיאקדושותעשר

ההיכל.לקדושתשוהוהמזבחהאולםביןשקדושת
לא.ותועשרהםובזההם.אחתקדושהולדבריו

דקי"ללרבנןאפילוהעשרמניןרבינוכתבוכאן
ראיתיעודלשונו,ביארתיוכאשרכוותייהו
נשאלהזושקושיאשכתבעשרערךלהערוך
חשובהאינהא"יז"לוהשיבז"לגאוןהאילרבינו

למקוםכבודישקדושותשבשארלפיהקדושותמן
שמונעיםאוטומאה,קצתמהםשמונעיםבהם,
א"יבסתםואיןאליו.מלכנסאדםבניקצתממנו

אינםועומרהלחםושתיבכוריםוהבאתזו.קדושה
א'וסדרהם.בא"יקדושותועשרהללו,בקדושות

הם כל אחת כתורתה, ואפשר שגם זה דעת רבינו:

קורקוסמוהרר"יכתבכו'.קדושתההיתהומה
ע"ב]פ"ג[מנחותהציבוקרבנותכלפ'ז"ל.

ולאממושבותיכםמדכתיבדשתהל"חנתבאר
הארץ,אלתבואוכידכתיבועומרמחו"ל.

[ב"בהספינהאתהמוכרבפ'להויליףוביכורים
למיעוטימארצךתביאאשרמדכתיבע"א]פ"א

חו"ל. כאשר נתבאר בהלכות ביכורים: [פ"ב ה"א]

מוהרר"יכתבכו'.חומההמוקפותעירותיג.
הואכך[סופ"ק]בכליםהמשנהלשוןז"ל.קורקוס
מתוכןשמשלחיןמקודשתחומההמוקפותעירות

יצאשירצו.עדמתלתוכהומסבביןהמצורעיםאת
בפסחיםז"לשמשוןרבינווכתבאותו.מחזיריןאין
משתלחשהמצורעילפינןע"א][ס"זדבריםאלופ'

וקדשאמרונשאפ'ובספראמחנות.לג'חוץ
מחנהבקדושתחומההמוקפותעירותיהושע
תהיה.זאתפ'דרשובתיםנגעיוגביישראל

דשארקורקוסהמהר"ישמביאגאוןר"המלשוןדברינו
א"יבסתםואיןכו'בהםלמקוםכבודישקדושות

קדושה זו כו'. ודו"ק.

לכלחוץאותםלעירמחוץאלאותםוהשליכו
לעירותחוץאלאעיר,לכלחוץאדםולאהעיר

לנשאומותרמתלתוכןומסבביןחומההמקופות
אותו,מחזיריןאיןיצאלמקום.ממקוםבעיר

לוי'במחנהאפילושרידמדאורייתאמדרבנן,
היהופ'שם][בפסחיםדבריםאלובפ'כדתניא

במחנהלהכנסמותרמתטמאע"ב]כ'[סוטהנוטל
עצמו,מתאפילואלאלבדמתטמאולאלוי',

כו'ומסבביןהמשנהלשוןא"אובהשגותעכ"ל.
שלאאלאשכתבתי,ז"לר"שפי'דרךעלוהוא
ממקוםאותונושאיםבכבודודלהרבותכתב

היינושירצוועדקאמר.דלקברוואפשרלמקום,
בפי'כתבורבינו15בו.לקוברושירצומקוםעד

בכללהמדינהאנשישירצועדר"לוז"ל.המשנה
שאםבמגילהשביארנוכמוהעירטובישבעהאו

לקוברו.יוכלומהמדינהבמקוםלקוברוירצו
להחזירולהםאיןמהמדינההמתיצאוכאשר
מהמדינהשרחקושהטומאותשםלקוברולמדינה

דבריווביאוראליה,מחזיריןאיןממנהויצאו
ביארוולאשירצו,עדסתםאמרושבמשנהשכיון
מהעלשסמכונראהתלוי.הדברמיברצון

ברצונםתלויהמדינהשעניניבמק"אשנתבאר
איןאםהעיר,בניכלאוהעירטובישבעההיינו
שפירניחארבינוולשיטתהעיר.טובישבעהשם

הואלקוברודמסתמאאותו,מחזיריןאיןיצאטפי.
קובריןשיצאקודםהאמינהדוקאותו,שמחזירין

המתומסבביןלשוןומ"מרישא.והיינושםאותו
בתוכן, כדברי הר"א ז"ל מוכח טפי:

ע' ברע"ב שם וז"ל מותר לנשאו ממקום למקום עד15
מקום שירצו טובי העיר לקברו שם כו'. ונראה שהוא

לשון ופי' הר"ש רק הרע"ב מוסיף ביאר דלקברו קאמר.
וע' באלי' רבא להגר"א וז"ל מסבבין ממקום למקום

בתוך העיר ואינו קונה מקומו אבל יצא כו' שאין
מחזירין טומאה לעיר כו' יעו"ש והיינו דאפשר הי' לומר

דכמו בשיצא אין מחזירין ה"ה דאין מסבבין שלא
להשהות ולהרבות הטומאה. וקנה מקומו קמ"ל וכן

יפרש הרמב"ם ע' בהר המוריה. ובזה י"ל במ"ש
המהר"י קורקוס בסו"ד דלשון ומסבבין כו' כדברי

הר"א ז"ל מוכח טפי. וא"ש.



כו'א"אבהשגותכתבז"לזמראן'ומהר"ד
קרוביורצואםוכידקשיאאלאתנןדהכיואיברא
אתמרביםוהלאלהוצייתואחדשבועלסבבו

בעיראבותיוקברהיהאםקשהותוהטומאה,
כיוןכשיצאובשלמאבמקומו.יקברלאאמאי

אותהמחזיריןאיןמהעירהטומאהשנתרחקה
הכלהעירבניורצויצאלאעדייןאםאבללתוכה,

איןיצאואםסיפאדקתניותובדעתם.תלוי
דאיןפשיטאבה,קובריןאיןואםאותו,מחזירין
אותומחזיריןאיןיצאאםדה"ק.בזווי"למחזירין,

דהכירבינולדבריקשהומ"מבעיר,לסבבואפילו
שירצו.עדהמתאתקובריןאיןלמיתני.לי'הוי'
שירצועדוקובריןמסבביןקתנידתרתילומרויש

כיוןהמת.בקרוביתלויהדברואיןהעיר.אנשי
16דאיכא ניזק לרבים:

למדז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.העירבנירצו
כו'שהקיפתוקברבסמוךשכתבמהדיןרבינוזה

והוא במס' שמחות פ' אחרון:

[מס'רבתיבאבלתניאכתבז"לזמראן'ומהר"ד
לר"עאמרומתפנים.הקברותכלפי"ד]שמחות
בהנגעולאבירושליםשהיהחולדהבקברמעשה

עשויההיתהמחילהראי'משםא"למעולם,אדם
דלאומשמעקדרון,לנחלהטומאהאתומוציאהלה

אוהנביאכבודמשוםאלאדר"ע,כטעמיהקי"ל
מצינולאדודביתמלכותקברישהריתדעהמלך,
בברייתאטעמאתלויולא17מחילותלהםשיהיה

וזהוכדלקמןראשוניםנביאיםמימותשהיואלא
בכלומשמעמלך,אומנביאחוץז"להרבשכתב

מקום שיהיה:

דודביתקברוהלאא"לדב"בספ"קבתוספתאע'17
אדםבהנגעולאבירושליםהיוהנביאהחולדהוקבר

דגםיעו"שכו'.להןהיתהמחילהראי'משםא"למעולם
קברי בית דוד מחילה הי' להם. וצ"ע.

ע' סנהדרין מ"ז ע"ב קבר המזיק לרבים כו'.16

הר המוריה

וע"עמ"ודכליםבפ"אכ"הוכו'.ממנהשמביאין
ב'ס"טועיי"שוכו'קרבוד"התוס'ב'מ"הבמנחות

פי"גאמורובתו"כא'ופ"דב'פ"גב'ע"ז
הל'ועי'דוכתיבכמהפשוטהדברובבכורים

בכורים פ"ב ה"א יעו"ש היטיב.

קרבדאינובכורחשיבלאאמאיקצתלעייןויש
והנהה'סעי'ק"טסי'לקמןכדאי'מחו"להבא

אינובחו"לדבכורס"לדרבינוהסובריםלדעת
כמוהויוא"כבמש"כשםכמבוארכללקדוש

מטעםולאבחו"לחייבשאינוומעשרותתרומות
דמיקדשהסובריםלדעתאבלבהנגעוקדושה
ס"למשנהסתםא"נצע"קקרבדאינורקקדוש
תמימיםבאודאםא'כ"אדתמורהמשנהכסתם
שםבכליםרבאבאליהועי'היטיביעו"שיקרבו
משוםלאומחו"לבאיםשאינםדבכוריםשכתב

יעו"שהיאקרקעשחובתמחמתרקא"יקדושת
לפיי"לועודהראשוניםלדברייראיהומזההיטיב

דגןלמעשרדאתקישולפיקרביםשאינםשהטעם
שחובת קרקע היא לכן לא חשיב לה.

הךאיתאבמשנהשםוכו'.קדושותעשריג.
מכלמקודשתדא"יהךקודםקדושותדעשר

וא"כהקדושותבכללנמידזהמזהומשמעהארצות
כיט'במשנהרבינוע"זוכתבקדושותי"אאיתא

ולמזבחהאולםביןדמשווהכר"יאתימתניתין
וכ"כקדושהחדהםא"כדבריםבחמשהלהיכל
דא"יהגאוניםבשםכתבהרע"באולםשםהר"ש

הרא"שוכ"כזהבכללאיןהארצותמכלמקודשת
רבינודעתוכ"היעו"שעשרערךבערוךוכ"השם

לדבריוהסכיםרבאבאליהוהגר"אאמנםבכאן
שבפי' המשניות יעו"ש וע"ע במ"ר נשא פ"ז.

ברש"יב'י'מגילהעי'וכו'.המצורעיםאת
תוס'ב'ל"בערכיןועי'ברש"יא'ט"זובשבועות

היטיביעו"שוברא"שכאןובר"שוכו'וקדשוד"ה



יעו"שוכו'לןהאד"השםבתוס'ב'ו'בברכותועי'
ועי' תו"כ מצורע פ"ד יעו"ש.

לאא"אוז"להראב"דכתבוכו'.שירצועד
העיראנשירצוןולאהעירטובירצוןמכאןשמעתי

לסבבורצואםאבלבהןקובריןאיןלעולםאלא
שירצועדובכבודובהספדולהרבותכדיבעיר

דגי'כתבומרןעכ"למסבביןלהוציאוקרוביו
ור"לשירצועדמתלתוכןומשכיביןהיתהרבינו

שירצועדאותוקובריןואיןבמשכבודישכב
אמנםיעו"שהעיראנשיאוהעירטובישבעת
לנשאומותרמתלתוכהומסבביןוז"לכתבהרע"ב

העירטובישירצומקוםעדלמקוםממקוםבעיר
אותומחזיריןאיןהעירמןהמתיצאשםלקברו
דכיוןהעירטובירצוואפי'שםלקברובעיר

בתוכהאותהמכניסיןאיןהעירמןטומאהדיצאה
דכלוקמ"לחדשהגירסאלחדשא"צולפי"זעכ"ל

משוםורקלקוברודמותרפשיטאיצאשלאזמן
דאיןדה"הוהו"אאותומחזיריןאיןשיצאדכיון
קונהדהואורקלמקוםממקוםלסובבורשאי
למקוםממקוםלסבבודמותרדלאקמ"למקומו
למקוםממקוםאותומסבביןוז"להגר"אוכ"כ
איןיצאאםאבלמקומוקונהואינההעירבתוך

והיינולעירטומאהמחזיריןשאיןאותומחזירין
עםאותוויקברועוזיהוגביט"ז)ב'(ד"הדכתיב
אמרוכילמלכיםאשרהקבורהבשדהאבותיו
אשרהקבורהבשדהשקברוהוהוא.מצורע

בעיראשרהמלכיםבקברותקברוהוולאלמלכים
שםומתלמחנהמחוץוישבהואמצורעאמרוכי

טומאהמביאיןשאיןלעירשובלהחזירויכלוולא
הראב"דוהנהעכ"לפ"ק)בתוספתא(וכ"הלעיר
מחדשזהומתוךלהוציאו.שירצועדמפרשז"ל

ראיה.להביאועליומתבתוכןקובריןדאיןחומרא
לקמןדאיתאמהארבינולדבריראיהישוהנה

ביתמקבריחוץקברותבהמקיימיןואיןי"דהלכה
דדווקאמזהמבוארוכו'חולדהוקברדוד

בשארלאאבלקברותמקיימיןאיןבירושלים
אי"ה.מזהעודיבוארושםחומההמוקפותעיירות

לנשאוהרבומש"כוז"לכתבויו"טשהתוס'ודע
מעירועירעירבכלכלומרלמקוםממקוםבעיר
ביאורלואיןלענ"דלעירמעירהךעכ"ללעיר

דמהלאאחרתבעיראבלשריהעירבאותודדווקא
אותהמחזיריןאיןבעירכברשהיתההטומאהאם

וצ"עאותהמכניסיןשאיןחדשהבטומאהכ"ש
בזה.

בעיירותדדווקאמזהמשמעוכו'.אותומפנין
מקומותבשארלאאבלכןהדיןחומההמוקפות

פינוידיניכתבשםפ"חמתטומאתבהל'ועיין
המעייןאמנםזהדיןהזכירולאיעו"שהמת

דנזירובפ"זדשמחותובפי"דדב"בפ"קבתוספתא
מקוםבכלנוהגזהשדיןמשמעה"גבירושלמי

ועי'חומהבערידווקאזהשדיןנזכרלאששם
כןמשמענמיא'כ"דלהרמב"ןהאדםבתורת

מר"ןלמש"כוהנהכן.הדיןעיירותבכלשמפרש
עדמתלתוכןמשכיביןהיתהרבינודגי'בתחלה
אתדמשכיביןדה"קמפרשדרבינוי"לשירצו.

שירצועדאותושקובריןדהיינובקברהמת
רבינוכתבאיךא"כלעייןישלפי"זאבללפנותו

ז'שירצועדמתבתוכןקובריןדאיןהקודםבדין
רקעניןבכללקוברושריודילמאהעירטובי

אנשיבכלאוהעירטוביז'ברצוןתלויהפינוי
ברצוןתלויאםמכ"שנדעדזהי"לאבלהעיר
רצונםבלאיקברוהושלאכ"שלפנותוהעיראנשי

המשניותבפי'רבינובלשוןובאמתודו"ק.מתחלה
עלאםשירצועדהךקאיאמאימבואראינו

החילוקוזההיטיביעו"שהפינויעלאוהקבורה
דבירושליםחומהערילשארירושליםבין

י"דבהלכהכדאיתאמשםהמתלפנותמחוייבין
ז'אוהעיראנשיברצוןחומהעריבשארמשא"כ

טובי העיר הדבר תלוי.

כלוז"לשםדב"בבתוספתאוכו'.מקברחוץ
הנביאומקברהמלךמקברחוץמתפניןהקברות

מתפניןהנביאוקברהמלךקבראףאומרר"ע
הנביאהחולדהוקברדודביתקברוהלאלואמרו



להםאמרמעולםאדםבהןנגעולאבירושליםהיה
מוציאהוהיתהלהןהיתהמחילהראיהמשם

דאיןכת"קרבינוופסקעכ"לקדרוןלנחלהטומאה
תביןומעכשיופשוטוזהמחבריוכר"עהלכה
כלוז"לשהגיהשםשמחותבמס'הגר"אגירסת

לר"עאמרוונביאמלךמקברחוץמפניןהקברות
בהןנגעולאבירושליםשהיהחולדהבקברמעשה

מחילהראיהמשםר"עלהןאמרמעולםאדם
לנחלהטומאהאתומוציאיןלהםעשויההיתה
כלוז"לשםאיתאדנזירובירושלמיעכ"לקדרון

הנביאומקבריהמלךמקבריחוץמתפניןהקברות
בניוקברימתפניןדודבניקבריוהלאלר"עא"ל

לפנותןאדםבהןנגעולאבירושליםהיוחולדה
שםהיתהמחילהראיהמשםלר"עא"למעולם
קדרוןלנחלויוצאתמקדרתטומאההיתהומשם
וקברדודבניקבריוהלאלגרוסנראהויותרעכ"ל

עםלהשוותןוכו'נגעולאבירושליםהיוחולדה
שםשמחותבמס'לפענ"דלהגיהישוכןהתוספתא

מקיימיןואיןוז"לדר"נבאבותבפל"הדאיתאוהא
הנביאהוחולדהדודביתמקבריחוץקברותבה

אתוכשפינוהראשוניםנביאיםמימותשםשהיה
שםהיתהמחילהאמרופינוםלאמהמפניהקברות
עכ"לקדרוןלנחלהטומאהאתמוציאהשהיתה

וז"לשםהגיההגר"אאמנםכר"עדאתיאוצ"ל
וכו'שםהיתהמחילהאמרוהראשוניםנביאים
דהיומודיםהםוגםנמיכרבנןדאתיאי"לולפי"ז

דאםדה"הבהכיתוליםאינםדהםרקמחילהשם
ס"לור"עאותםמפניםהיולאמחילהשםהיולא

לאלכןמחילהשםשהיומפנירקלפנותםדמותר
ועי'דנגעים)פ"ובתוספתא(וע"עלזההוצרך
ישרפואדםועצמותפירש"ישםי"גא'מלכים

איןוהאיעו"שירבעםעלדקאיופי'וכו'עליך
שאניהדבורפיעלדהתםוי"למלךקברמפנין
וק"ל.

ובמס'דב"בפ"קבתוספתאכ"הוכו'.מד'בין
עיירותבשארוהנההיטיביעו"ששםשמחות
לכאןאמהמחמישיםיותרהיהדאםשםמבואר

אותומפניןמכאןפחותאותומפניןאיןולכאן
אמהמחמישיםיתרהיתהדאםרבינוכאןוהוסיף

בשארדווקאהיינואותומפניןדאיןולכאןלכאן
העיראנשיברצוןדתלויחומהבעריאבלעיירות

דפחותוה"טלכשירצואותםמפניןהעירטוביז'או
מזיקאיןמזהביותראבלהרביםמזיקהואמזה

אבלאותםמפניןאיןעיירותבשארלכןהרבים
פשוטוכ"זוכנ"לברצונםתלויהדברחומהבערי

שםבשמחותהגר"אהגהתתביןומכאןוברור
בירושלמיאבלהאדם.בתורתוכ"ההיטיביעו"ש

משלשהעירשהקיפתוקברוז"לשםאיתאנזיר
מפניןתניתנייאיתרוחותמשתיאותומפניןרוחות
מ"דחסדארבאמראותומפניןאיןתניאיתאותו
מ"דושירייםאמהשבעיםתוךבנתוןאותומפנין

ושירייםאמהלשבעיםחוץבנתוןאותומפניןאין
מפניןאיןמ"ד"גם"כמיןבעשויאותומפניןמ"ד

בעשוי כמין "היא" עכ"ל.

העיר.שהקיפתוז"לרבינושלשוןעודודע
וכןהקברותלביתסביבהעירשהיתהמשמע
במס'אולםשםובתוספתאבירושלמיהלשון

העיראתשהקפתוקברהגירסאהיתהשםשמחות
הגיהוכןהעיראתמקיףשהיהדה"קומשמע
וכןיעו"שהעיראתמקיףהיהשגורסשםהגר"א
הגי'ששםאףשםבירושלמימשההפנימפרש

דבריכןנפרשאנןוא"כיעו"ש.העירשהקיפתו
רבינו דכאן.

ויקח אברהם

דרשע"בד"ןח"אלבמערכינ"בהמ"ל.מ"ש
אברהם ד"ו ע"ב.

חיים ומלך

מר זקני הרב בס' מערכי לב ח"א דף נ' ע"ב.



מעשה רקח

המשנהלשוןהואכןחומה.המוקפותעיירות
יהושעמימותחומהדבמוקפותהכריחז"לוהר"ש

הרע"בוכ"כוכו'חומהערידבתידומיאהיאנוןבן
אמנםשםכלוםפירשלאורבינוז"ליו"טוהתוס'
ואזילמודהרבינודגםפשוטנראהלענ"ד

וכמ"שהיאנוןבןיהושעמימותחומהדבמוקפות
ספי"ב דשמיטה ויובל עיין עליו:

מרכבת המשנה

השמיטאמאיידעתיולאשכ'מל"מעי'עיירות.
מחוסרימהל'פ"דרבנומ"שועי'זה,דיןרבנו

שערנתקדששלאביארלאשםדגםה"בכפרה
בזמןסוגייותהנךדכלבטחאומראנילכןניקנור.

דינווביתמשיחבידהברירהיהיהולעתידשניבית
השמיטומשו"הנדע,ואזלאאושעריםכללקדש
רבנוומ"שלעתיד.שייכידלאאלוחילוקיםרבנו
התוס'כ'וכןכ"מ,ועי'השגותעייןקובריןואין
ועייןמשכיבין.רבנודגירסתדכליםפ"קיו"ט

הקבורה,[עניןכ"ד)(דףלהרמב"ןהאדםבתורת
קברבשמחותדגורסיחפור]לאבפ'תנןד"ה

זורוחותמב'ביןרוחותמד'ביןהעירשהקיפתו
לכאןאמהמחמישיםיותררחוקהיהאםזוכנגד
המלךמקברחוץ[וכו']מפניןמכאןפחותוכו'

רבנווסובררבנולגירסתמסכיםוזהווהנביא,
שמאקבראתמפניןאיןדאל"כחומהבערידאיירי

גירסתג"כהביאושםמקומו.שקנהמצוהמתהוא
ומס'הירושלמילהשוותוישעיי"ש,נזירירושלמי
שבעיםושיעורביושראיירישמחותדמס'שמחות

ומ"שבאלכסון.אייריוהירושלמיושיריים,אמה
בבאדכליםבתוספתאראיתיוכו'.יצאואםרבנו
מוקפותעיירותאומריוסיברמנחםר'פ"אקמא

אתמתוכןשמשלחיןישראלמארץמקודשותחומה
חודשי"בלאחרבתוכוצמותוהביתהמצורעים

איןיצאשירצועדהמתאתבתוכוומסבבין
אבותיועםעזיהווישכבשנא'אותומחזירין

אמרוכילמלכיםאשרהקבורהבשדהאותוויקברו
דתנןפי'ע"כ.תחתיובנויותםוימלוךהואמצורע

והמצורעוהיולדתוהנדהוהזבההזבס"טדףנדה
מאיהבשר.שימוקעדבמשאמטמאיןשמתו
שבדבריהפסוקמןזהולמדומסמא.באבןבמשא
מחוץפי'וגו',הקבורהבשדהאותוויקברוהימים
משתלחומצורעפי'הוא,מצורעאמרוכילעיר.

מטמאשמתמצורעקי"לואנןמחנותלג'חוץ
ומשוםמיתהאחרמצורעדיןלודישאלמאבמשא

שבירושליםדודלעירחוץלשילוחהוזקקהכי
שלאעדהתינחדקשהאךחומה.מוקפתשהיתה

טומאתממנופרחהשנימוקאחראבלהבשרנימוק
הנימוקובשרעצמותללקטבדיןוהיהצרעת

וזהוהמלכיםבקברותדודבעירלקוברוולחזור
אותו,מחזיריןאיןיצאוכו'בתוכוומסבביןשאמר
שנימוקאחרלהחזירושובאסורהיהמשו"ה

הבשר לעיר המוקפת חומה וזה ברור.

קרית ספר

שמביאיןהארצותמכלמקודשתישראלארץכל
שאיןמהוהבכוריםהלחםושתיהעומרממנה

וקצרתםבעומרדכתיבארצותמשארכןמביאין
אתוהבאתםלארץחוצהקצירולאקצירהאת

לחםתביאוממושבותיכםהלחםבשתיוכתיבעומר
פריכלמראשיתולקחתבבכוריםוכתיבתנופה

האדמה אשר תביא מארצך.

הארץמשארמקודשותחומההמוקפותעיירותיג.
להדילפינןואיפשרמצורעיןמתוכהשמשלחין

ודרשינןלעירמחוץאלאתהןוהשליכומדכתיב
אלאלעירחוץמצורעאדםולאלעירחוץאתהן
חומהדמוקפתמשמעחומההמוקפתלעירחוץ

מוקפתהויאדלאסתםעירמדכתי'לכךקדשה
דחשיבהואולהכילמעוטיאותםוכתיבחומה
יהושעמימותחומהדמוקפותכיוןישראלמחנה

אכילתלעניןלאאבלמילתאלהאקדשיהוו
ישראלמחנההוודמדאוריתאדכיוןונראהקדשים



קליםקדשיםלעניןאפי'חומההמוקפותעיירות
משוםלאואינמיישראלמחנהבכלהנאכלי'
חומההמוקפותלעיירותירושלםביןהפסקדאיכא

הוולזוזוסמוכותהוואיאבלביוצאונפסלין

והיומחנותהפסקהוהדלאדמדברכמחנהנאכלין
נאכלין בכל מחנה ישראל.



הלכה י"ד

ֵמחֹוָמָתּה.ְלָפנִיםֵׁשנִיּוַמֲעֵׂשרַקִּליםָקָדִׁשיםֶׁשאֹוְכִליןחֹוָמה.ַהֻּמָּקפֹותָהֲעיָרֹותִמְּׁשָארְמֻקֶּדֶׁשתיְרּוָׁשַליִם
ְוֵאיןָאָדם.ַעְצמֹותְּבתֹוָכּהַמֲעִביִריןְוֵאיןַהֵּמת.ֶאתָּבּהְמִלינִיןֵאיןִּבירּוָׁשַליִם.ֶׁשּנֶֶאְמרּוְּדָבִריםְוֵאּלּו

ָּדִודֵּביתִמִּקְבֵריחּוץִקְברֹותָּבּהְמַקּיְִמיןְוֵאיןּתֹוָׁשב.ְלגֵרָמקֹוםְּבתֹוָכּהנֹוְתנִיןְוֵאיןָּבִּתים.ְּבתֹוָכּהַמְׂשִּכיִרין
ְוֵאינָּהנִזְַרַעתְוֵאינָּהּוַפְרֵּדִסים.ַּגּנֹותָּבּהנֹוְטִעיןְוֵאיןָהִראׁשֹונִים.נְִביִאיםִמימֹותָּבּהֶׁשָהיּוֻחְלָּדהְוֶקֶבר

ָהִראׁשֹונִים.נְִביִאיםִמימֹותָׁשםֶׁשָהיְָתהְוָרִדיםִמִּגּנַתחּוץִאיָלנֹותָּבּהְמַקּיְִמיןְוֵאיןִּתְסַרח.ֶׁשָּמאנֱֶחֶרֶׁשת
אֶֹהלִמְּפנֵיָהַרִּביםִלְרׁשּותּוגְזּוזְְטָראֹותזִיזִיןֵהיֶמּנָהמֹוִציִאיןְוֵאיןַהְּׁשָרִצים.ִמְּפנֵיַאְׁשָּפהָּבּהְמַקּיְִמיןְוֵאין

יְגְַּדלּו�אְוֵכןַהָּקָדִׁשים.ִמְּפנֵיַּתְרנְגֹולֹותָּבּהְמגְַּדִליןְוֵאיןֶהָעָׁשן.ִמְּפנֵיִּכְבׁשֹונֹותָּבּהעֹוִׂשיןְוֵאיןַהֻּטְמָאה.
ְוֵאינָּהִּבנְגִָעים.ִמַּטֵּמאְוֵאינֹוָּבּה.נְֶחָלטַהַּביִתְוֵאיןַהָּטֳהרֹות.ִמְּפנֵייְִׂשָרֵאלֶאֶרץְּבָכלַּתְרנְגֹוִליםַהּכֲֹהנִים

נֲַעֵׂשית ִעיר ַהּנִַּדַחת. ְוֵאינָּה ְמִביָאה ֶעגְָלה ֲערּוָפה ְלִפי ֶׁש�א נְִתַחְּלָקה ִלְׁשָבִטים:

כסף משנה

ח):(משנהדכליםבפ"קוכו'.מקודשתירושלים
וכו'.מליניןאיןבירושליםשנאמרודבריםואלו
נאמרודבריםעשרהפ"ב:)(דףמרובהבס"פ

עגלהמביאהואינהבהחלוטהביתאיןבירושלים
מטמאהואינההנדחתעירנעשיתואינהערופה
ואיןוגזוזטראותזיזיןבהמוציאיןואיןבנגעים
ואיןכבשונותבהעושיןואיןאשפתותבהעושין
שהיתהורדיןמגינתחוץופרדסיןגנותבהעושין
תרנגוליןבהמגדליןואיןהראשוניםנביאיםמימות

טעמאיהיבובגמראהמתאתבהמליניןואין
עריבתיכדיןבהחלוטהביתאיןופירש"ילכולהו
אדםעצמותבתוכהמעביריןואיןומ"שחומה:

תוספתאתושב.לגרמקוםבתוכהנותניןואין
בתים.בהמשכיריןואיןומ"שדנגעים.בפ"ו
כ"ז)(דףהעירבניובפרקי"ב)(דףדיומאבפ"ק

איןופירש"ישלהםשאינןמפניטעמאומפרש
אלארגליםלעוליבתיהםאתבתיםבעלימשכירין

ואיןומ"שלתוכן.ונכנסיןלהםנותניםבחנם
וקברדודביתמקבריחוץקברותבהמקיימין

כלדבתראובספ"ק(שם)בתוספתאוכו'.חולדה
הנביאומקברהמלךמקברחוץמתפניןהקברות

מתפניןהנביאוקברהמלךקבראףאומרר"ע
הנביאהחולדהוקברדודביתקברוהלאלואמרו

ואע"גמעולם.אדםבהםנגעולאבירושליםהיו
להםעשויההיתהמחילהראיהמשםר"עדאמר
כדאיתאקדרוןלנחלהטומאהאתמוציאהוהיתה

אלאלכתוברבינוחשלאנזירסוףבירושלמי
תרנגוליםהכהניםיגדלולאוכןומ"שת"ק.דברי

משנה בס"פ מרובה (דף ע"ט:):בכל א"י וכו'.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ן'מהר"דכתבכו'.בירושליםנאמרודבריםואלו
דבריםעשרהע"ב]פ"ב[ב"קמרובהפ'ז"לזמרא

שםנמנושלאיותרשישולפיבירושלים,נאמרו
לא הזכיר הרב ז"ל מנין:

זמראן'מהר"דכתבכו'.המתאתבהמליניםאין
18ז"ל ואפילו לכבודו:

מוהרר"יכתבכו'.בתיםבתוכהמשכיריםואין
[מגילההעירבניפ'בברייתאנתבארז"לקורקוס

ירושליםתניאע"א][י"בפ"אוביומאע"א]כ"ו
וכתבשלהם.שאינהלפיבתיםבהמשכיריןאין

בתיהםאתבתיםבעלימשכיריןאיןז"לרש"י
להםאותםנותנםבחנםאלארגלים,לעולי

כ"כ בשטמ"ק ב"ק שם בשם שיטה.18



נוהגיםאיןבזה"זועכשיועכ"ל.בתוכםונכנסים
אמרוששםמפנילזהטעםשנתןמיוראיתיכן,

הבעליםאותםלוקחיםאיןקדשיםעורותהילכך
א"כבזרוע,אותםנוטליםאושפיזיןבעליאלא

ליטוליכוליםקדשיםעורותשםשאיןבזה"ז
דיןתלולאשבגמראמספיק,אינוזהוטעם19שכר,
נראההדברוטעםקדשים,בעורותשכרנטילת
לישראל,הארץשהיתהזמןבאותודדוקאברור,

יטלושלאהואדיןשכר,פורעיןאיןשםוהדרים
לפיואמרוסיימווכאשררגלים.מעולישכירות
והדריםלשבטים,נתחלקהשלאפי'שלהםשאינה

הילכך.20בהשוהכלםוידביחוד,שלהםאינהבה
שהארץבזה"זאבלבחנם.ידורושםהבאיםגם

אולגוי.שכירותפורעבההדרוישראלגויםביד
להכניסמחויבשאינוודאיהגוימןאותהקנה

וכ"שפשוט.נראהוזהבחנם,הבאיםאתלביתו
הבית,בזמןרקבזה"ז,לרגלעלייתחיובשאין
העברתבדיןגםנכון.זהוגםאמרו.לאהאובכי

לכךחשושלאאפשרבזה"ז,היתרנהגועצמות
וכדיוטהרות,קדשיםשםשהי'הבית,בזמןאלא
לידייבואוושלאהטומאהאתלהרבותשלא

כיכ"שלכך.לחושאיןזהבזמנינואבלמכשול,
לכךבהרבההטומאהובלא"הבידנו.אינההארץ

שלנובספריםפ"ו][נגעיםובתוספ'לחוש.אין
כן,הגירסאואםעצמות,בתוכהצובריןואיןכתוב
אבלאותם,לצבורשלאאלאאסרולאא"כ

להעביר אותם מותר:

ן'מהר"דכתבכו'.חוץקברותבהמקיימיןואין
חולדהוקברדודביתקבריוהלאוק"לז"ל.זמרא
חוץ.למימרשייךוהיכיירושליםבתוךאינם

מניחיםהיולאירושליםסביבותשבכלבזהוהנכון

בתיםאפי'יונהא"רה"גדמע"שפ"גירושלמיע'20
ובפ"מיעו"שישראלכלשלשהןיטבילולאששם

דרשות אחרים עליהם.

טעם זה כתב בכפתור ופרח פ"ו והביאו הרדב"ז ח"ג19
סי' תרל"ג ומוסיף טעמים ככל דברי המהר"י קורקוס

כאן.

וקבריטהרות,אוכלימשוםלעירסמוכותקברות
דתניאוהיינוהיוסמוכותחולדהוקברדודבית

:21חוץ וכבר הארכתי בזה בתשובת שאלה

כו'.ורדיםמגינתחוץאילנותבהמקיימיןואין
[שםז"לרש"יכתבז"לזמראן'מהר"דכתב

לקטורת,להצריכיםשהיהלפיע"ב]פ"בבב"ק
שפתעלהגדלהוורדשםעלהירדן,כיפתוהיינו

היינוהירדן,דכיפתנראהרבינוומדבריהירדן.
22אלענבא"ד:

ע"ז.ג"כהשיגהמאיריבשםשםב"קשטמ"קע'22
דלמ"דה"ודברכותפ"טבצ"פשהעירלפ"מואפ"ל

אדם,אוכלהואדוורדה"אדשביעיתפ"זבירושלמי
בשבועותכדאמרי'בקטורתלערבדאסורפרי,הואא"כ
פרש"יוא"כיעו"ש.ע"אע"טב"בוברשב"םע"ב.י"ב

והרמב"ם ומאירי תליא בפלוגתא דבירושלמי.

דאףעודשםוכתבתרל"גסי'ח"גהרדב"זשו"ת21
בהרחולדהוקברבציוןשהםדודביתקברישעתה

קמייתאבירושליםמ"מלירושלים.חוץהםהזיתים
אזהיוא"כהואי.פרסידתלתאע"בע"הבב"בדאמרי'

ע"חיומאמש"סוצ"עהיטב.יעו"שירושליםחומתתוך
שבושוטףכנחלנעשהדודביתלפתחשהגיעכיוןע"א

ציוןהואדודביתלפתחד"הופרש"יכו'זביןרוחצין
בצלאלמלאכתבס'ראיתיכןיעו"ש.לירושליםחוץ

הרהי'דאזהרדב"זבמ"ששהקשהע"אט"זשבועות
היוביצעיןשניאמרי'שםבגמ'דהאבירושלים,הזיתים

לאעליונהאלובכלנתקדשהתחתונהכו'המשחהבהר
ובפרש"י.יעו"שכו'גולהבעוליאלאכו'נתקדשה
חוץהואחולדהקברדשםהזיתיםדהרדמבואר

הט"זפ"התעניתבצ"פומצאתיבצ"ע.והניחלירושלים
דקשהמפנין.שאיןונביאמלךמקברחוץדאמרי'דהא
דשנישבועותש"סע"פותי'שםאותםקברואיך

ראשוןביתבזמןאותםשקברוובזמןכו'היוביצעין
וציוןהזיתיםהרא"כתחתונה.ביצעהרקאזדנתקדשה

העירעלשהוסיפוב"שבזמןואח"כלירושלים.חוץהיו
ולאירושלים.תוךהיוממילאעליונהביצעהגםוקידשו

גםבזהא"שוא"כודפח"ח.כבודם.מפניאותםפינו
לשון הרמב"ם.



הר המוריה

מןלפניםאיתאשםבמשנהוכו'.שםשאוכלים
וקדשיםמע"ששםשאוכליםמהםמקודשהחומה

ירושליםבהדיאוכתבהלשוןשינהורבינוקלים
ואולימחומתהלפניםלכתובא"צלכאורהוא"כ

שעריאבלחומתהמןלפניםדדווקאלדייק
ב'פ"הבפסחיםכדאי'נתקדשולאירושלים
נראהיותר(אבלהמל"משתמהמהבזהומיושב

הרואהבכלדנאכליןנימאשלאלאפוקידאתילומר
כמו שילה ועי' זבחים קי"ב ב').

פל"הדר"נבאבותכ"הוכו'.מעביריןואין
צובריןואיןלפנינואיתאדנגעיםפ"וובתוספתא

כאןכמווצ"לט"סהואאבלאדםעצמותבתוכה
כמו שנראה מדברי מרן.

מטותדשכרמזהמבוארוכו'.משכיריןואין
א'י"בביומאצדוקב"ראלעזרכר'ודלאנוטלים

דמע"שבתוספתאועי'היטיביעו"שרפ"דובמגילה
לוקחיןדאיןר"יבשםזהאיתאדר"נובאבותפ"א.
הואדט"סלענ"דונראהיעו"שומצעותמטותשכר

ויכוליםלשבטיםנתחלקהדירושליםס"לדאיהו
שםבש"סכמודצ"לודאיאלאבתיםאפי'להשכיר

והבן.

דר"נבאבותרקזהליתאפ"בבב"קתושב.לגר
תצאספרי(וע"עשםדנגעיםובתוספתאשם

נבילהגביכתיבדלהכיונ"ליעו"ש)רנ"טפיסקא
בגרדמייריואכלהתתננהבשעריךאשרלגר

אשרגרנקראהואולכןנבלותהאוכלתושב
תוכללא(ע"דירושליםבשעריולאבשעריך

שחוץהגבוליםעריעלג"כדקאיבשעריךלאכול
(וקצתהיטיביעו"שב'קי"אב"מוע"עלירושלים)

היטיב)יעו"שב'מ"חביבמותדאיתאמהאצ"ע
שם"הניר"(ובפי'ה"זפ"חפאהבירושלמיועי'

ק"יפיסקאראהבספריהיטיבועיי"שבזהששגה

צדקגיריהיווהםהיטיביעו"שש"גובפיסקא
יעו"ש היטיב.

בהמקיימיןאיןמ"מבהשקובריןאףר"לקברות.
לרבינומוכרחתראיהומכאןמתוכהלפנותוצריך

להראב"דאולםכ"הס"קשםוכמש"כי"גבהלכה
קודםשםשקברוקברותדאףדה"קי"לז"ל

שנתקדשהלאחרממנהמוציאיןהיושנתקדשה
שאיןר"למקיימיןאיןהאיעודוי"לבזה.וצ"ע

עושיןואיןאיתאקמאבבבאדהאקברותבהעושין
בהמקיימיןאיןוכתבשינהורבינואשפתותבה

דנגעיםפ"ובתוספתאהיטיבועי'אשפתות
קברותעושיןדאיןהואבהודווקאשם.ובאדר"נ

וכדעתקברותעושיןחומההמוקפותבעיירותהא
רבינו.

כ"ה בתוספתא דנגעים שם.שמא וכו'.נחרשת

יתרדנגעיםותוספתאדר"נאבותעי'וכו'.אילנות
ובב"קושםשםמבוארהכלרבינושמונההדברים

פ"ב ב' וש"נ.

ויקח אברהם

אבותנ"בוכו'.ופרדסיםגנותבהנוטעיןואין
הראש ח"ב דמ"ז ע"ב.

למראהנחמדנ"בוכו'.אילנותבהמקיימיןואין
דל"ג ע"ג.

חיים ומלך

ח"בהראשאבותבס'הי"ולייקירהבןמ"שעיין
דף מ"ז ע"ב וג'.

ליקוטי חבר בן חיים

הביתכלצ"לבאזהרההמתכלושארבגליוןכ"מ
וכן הוא בר"ש כלים פ"א:



מעשה רקח

עלהקשהז"להמל"מוכו'.מקודשתירושלים
לאירושליםדשעריהזכירלאדלמהרבינו

שמואלר'אמרפ"הדףבפסחיםכדאיתאנתקדשו
ירושליםשערינתקדשולאמהמפנייצחקבר

דאוליוכתבוכו'תחתיהןמגיניןשמצורעיםמפני
שהואעצמווהאגףפסחדקרבןברפ"טלמ"שסמך
שהואעודנראהולענ"דע"ככלחוץהפתחעובי
ומעשרקליםקדשיםשאוכליםכאןממ"שנלמד
ואפילודוקאלפניםדמשמעמחומתהלפניםשני

בעובי החומה אין אוכלים ומינה לחלל הפתח וק"ל:

מהידעתילאאדם.עצמותבתוכהמעביריןואין
שהואלויהבמחנהאפילודהריבזהישאיסור
בהל'כמ"שישראלעזרתפתחעדהביתהרמפתח

ט"והל'לקמןכמ"שעצמוהמתהכנסתהותרי"א
ויקחמדכתיבד'הל'מקדשדביאתפ"גרבינווכ"כ
שהואבמחיצתועמועמויוסףעצמותאתמשה
פ"ומהתוספתאצייןז"לומרןע"כלויהמחנה

בתוכהצובריןואיןשכתובראיתיושםדנגעים
כמבואריותרמתיישבתזווגירסאאדםעצמות

המתהכנסתדמדהותרלגמגםישזהכלועם
ועצמותהותרההלנתודגםמשמעלויהבמחנה

ישראלמחנהחמורשיהאיתכןואיךיוכיחויוסף
דהיינו ירושלים ממחנה לויה דהיינו הר הבית:

מרכבת המשנה

מהל'פי"גשכתבתימהעי'וכו'.נוטעיןואין
שמטה ה"ה.

קרית ספר

חומההמוקפותעיירותמשארמקודשתירושלם
דאילאחומהובמוקפתקליםקדשיםבהדאוכלים

דכתיבשניומעשרכדאמרינןלהוציאםאיפשר
בשעריךלאכולתוכללאוכתיבוגו'שמהוהבאתם

חומההמוקפותבעיירותדאפילודמשמעוגו'
יכוליןאיןמצורעיםלשילוחישראלמחנהדחשיבי
דלאבהנחלטהביתואיןשנימעשרשםלאכול

ואינהליהמקנהקאומאןלשבטיםנתחלקה
ארץבביתצרעתנגעונתתידכתיבבנגעיםמטמאה

ולאבנגעיםמיטמאהאחוזתכםארץאחוזתכם
הנדחתעירנעשיתואינהבנגעיםמיטמאהירושלם

לאוירושלםעירךדכתיבערופהעגלהמביאהולא
ימצאכיערופהבעגלהוכתיבלשבטיםנתחלקה

לרשתהלךנותןאלהיךה'אשרבאדמהחלל
דמהכאונראהלשבטים)נתחלקהלא(וירושלם

נתחלקהלאדירושלםבעלמאדילפינןהוא
עירךדכתיבדכיוןהכילןדקיימאלדידןלשבטים

משמעלרשתהלךנותןאלהיךה'אשרוכתיב
ירושהואינהלךמיוחדעירשאינומהלמעטדאתא

מיוחדת לך אלא לכל ישראל והיינו ירושלם.



הלכה ט"ו

ַהַּביִתְלַהרַעְצמֹוַהֵּמתְלַהְכנִיסּוֻמָּתרְלָׁשם.נְִכנִָסיןְויֹוְלדֹותנִּדֹותְוזָבֹותזִָביןֶׁשֵאיןִמֶּמּנָהְמֻקָּדׁשַהַּביִתַהר
ְוֵאין ָצִרי� לֹוַמר ְטֵמא ֵמת ֶׁשהּוא נְִכנָס ְלָׁשם:

כסף משנה

(משנהדכליםבפ"קוכו'.ממנהמקודשהביתהר
להרעצמוהמתלהכניסומותרשכתבומהח'):

היהובפרקס"ז)(דףדבריםאלובפרקוכו'.הבית
נוטל (דף כ' ע"ב):

משנה למלך

במ"שעיין(*א"הכו'.ממנהמקודשהביתהר
זהדיןט"ז)דיןסוטהמהלכותפ"גהמחברהרב

ג"כהזכירולאלמהידעתילאאךדכליםבפ"ק
הזבכמומחנותלב'חוץמשתלחשהואקריבעל

ביאתמהלכותבפ"גוכןס"ז)(דףבפסחיםכדאיתא
נראהאךבפירושקריהבעלדיןהביאלאמקדש
המשולחהטמאשםכתבשהריאמתדיןשהדין

וקראכו'תעשהבלאעוברנכנסאםהביתמהר
בפ"חממ"שמתבארוכןמייריקריבבעלדמייתי

מהלכות אלו דין ז':

אור הישר

נדותוזבותזביןשאיןממנומקודשהביתהר
פ"גמקדשביאתהל'עייןלשם.נכנסיןויולדות

ה"ג ובמל"מ שם ובהל' סוטה פ"ג הט"ז.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

פסחיםז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.הביתהר
חוץמשתלחשהזבלמדוע"א][ס"זדבריםאלופ'

צרועכלהמחנהמןוישלחומדכתיבמחנותלשני
ישב,בדדבמצורעוכתיבוגו'טמאוכלזבוכל

שהכתובשאעפ"ילמדנולבדו.לישבשצריךנראה

מחבירוהחמורוכלשוה,שלוחםאיןשלשתןכולל
וזבמחנותלג'חוץמצורעמחבירו.חמורשלוחו
מותרמתטמאאבלמחנות,לשתיחוץוכיו"ב
אתמשהויקחמדכתיבאותוולמדונתבאר,כאשר
מחנהדהיינובמחיצתועמומאיעמו.יוסףעצמות

לוי':

הר המוריה

לויהמחנהמתחילדמכאןוכו'.וזבותזבים
אלואסוריםלויהובמחנהי"אהלכהכדלעיל

ה"גמקדשביאתמהל'פ"גלקמןכמבוארליכנס
עי'ליכנסאסורקרידבעלוה"ההיטיביעו"ש
מל"מ.

מקדשביאתמהל'בפ"געיי"שוכו'.עצמוהמת
ה"ד יעו"ש.

מעשה רקח

עיין מ"ש בדבור הקודם:ומותר להכניס וכו'.

מרכבת המשנה

מחוסרימהל'פ"בועי'מל"מ.עי'וכו'.הביתהר
כפרה דראיה ראשונה של זב הוא כבעל קרי.

קרית ספר

שאיןלויהמחנהדהוההימנהמקודשהביתהר
דכתיבלשםנכנסותויולדותנדותוזבותזבין

לנפשטמאוכלזבוכלצרועכלהמחנהמןוישלחו
שאיןמושבולמחנהמחוץישבבדדבמצורעוכתיב
למדנומתיםוטמאיזביםשםמשולחאחרטמא



זביןיהויכולמכלןקשהמצורעשלששלוחו
מחניהםלומרתלמודאחתלמחנהחוץמשתלחין

משמעמחנםכתיבמדלאלזהומחנהלזהמחנהתן
וישלחוכתיבימחנותדתרתיואחדאחדלכלמחנה

מחנהליתןתשלחולמחנהמחוץהמחנהמן
כדאמרינןישבבדדומדכתיבלמצורעשלישית

מחניהםומדכתיבמכלןחמורדמצורעמשמע
מתוטמאוזבמצורעאחדלכלמחנהתןמשמע
כךואחרמצורעבטומאותיהןמזהזהחמוריןדכולן

שילוחלעניןשויןכולהודאימתטמאכךואחרזב

דחמורכ"שידענאואנאבקלשלוחלכתוב
לאזהשלשילוחמשמעכולהוומדכתבינהו

עצמותאתמשהויקחומדכתיבזהשלכשילוחו
דטמאמשמעלויהמחנהדהואבמחיצתועמויוסף
כןאםשכינהממחנהאלאמשולחאינועצמומת
הואומדזבלויהלמחנהחוץמשולחטפידחמירזב

כדיממנומשולחדמצורעמשמעישראלבמחנה
שיהיה בדד כדאמר'.



הלכה ט"ז-י"ז

ֵמת ּובֹוֵעל נִָּדה נְִכנִָסים ְלָׁשם.ַהֵחיל ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשֵאין ַעּכּו''ם ּוְטֵמאטז.

ֻמָּתרַהּתֹוָרהִמןֲאָבלִמִּדְבֵריֶהםזֶהְוִאּסּורְלָׁשם.נְִכנָסיֹוםְטבּולֶׁשֵאיןַהֵחילִמןְמֻקֶּדֶׁשתַהּנִָׁשיםֶעזְַרתיז.
ִלְטבּול יֹום ְלִהָּכנֵס ְלַמֲחנֵה ְלִוּיָה. ּוְטֵמא ֵמת ֶׁשּנְִכנַס ְלֶעזְַרת ַהּנִָׁשים ֵאינֹו ַחּיָב ַחָּטאת:

א"א אף זה מדבריהם:החיל מקודש.השגות הראב"ד

כסף משנה

כתבדכלים.בפ"קוכו'.ממנומקודשהחיל
ובועלומ"שעכ"ל:מדבריהםזהאףהראב"ד

נדה:

דכליםבפ"קוכו'.מקודשתהנשיםעזרתיז.
נכנסיוםטבולשאיןממנומקודשתהנשיםעזרת
מןאבלומ"שחטאת.עליהחייביןואיןלשם

לויה.למחנהלהכנסיוםלטבולמותרהתורה
בפ"ק דיבמות (דף י'):

משנה למלך

בועלתנןזביםמס'בסוףלשם.נכנסיםנדהובועל
אמרינןס"ה)(דףדפסחיםובפ"ומתכטמאנדה

דלמחנותם קאמר:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"ל,קורקוסמוהרר"יכתבכו'.מקודשהחיל
רש"יכתבוכדבריומדבריהם.זהאףא"אבהשגות

עצמומתשאפילונתבארכברמה"תדאילוז"ל
ניקנור,שערעדשהואלוי'למחנהלהכניסומותר

מותריהיההזהההיקשומןרבינוכתבובמשנה
לוי',מחנהשהכלנשיםעזרתלחילליכנסמתטמא
מעלהנשיםועזרתהחילואמרובתוס'ביארווכבר

פטוריםשםשנכנסווהטמאיםעולמיםבביתיתירה
שסוברנראהכאןרבינושמלשוןובודאיעכ"ל.

יוםטבולגביבסמוךשהריבוישתורהשאיסור
מתטמאדאסורמשמעמדבריהם.זהואיסורכתב

שנכנסמתוטמאבסמוךכתבגםהוא.מה"ת
דאיסוראמשמעחטאת,חייבאינונשיםלעזרת

אפשרחטאת,בושאיןאלאאיכא,מיהאדאורייתא
איסורבווישעולמיםבביתיתירהדמעלהשסובר

בתוספ'סיימווכאשרשפטור,אלא23תורה
לזהקצתסיועוישדכלים.פ"אוהואשכתבתי

מסוגיא דיבמות שאכתוב בסמוך בס"ד:

וכו'א"אובהשגותכתבז"לזמראן'ומהר"ד
שלאז"להרבלדבריפי'אלאהשגהזושאיןודע
שהרימה"ת,זודמעלהלומרז"להרבלבעלעלה

והמתהוא.לוי'מחנהבכללנשיםעזרתאפילו
מת.טמאוכ"שמה"ת.לוי'במחנהמותרעצמו
אינונשיםלעזרתשנכנסמתוטמאבהדיאוכ"כ
מעלהאלאבושאיןהחילוכ"שחטאת,חייב

מעלהנשיםועזרתהחילבתוספ'ותניאמדרבנן.
וע"יהמשנהבפי'רבינווז"לעולמים,בביתיתירה

ולעזרתלחילליכנסמותרמתטמאיהיהההיקש
שהקדמנווכמולוי'מחנהבמדרגתשהכלנשים

ואיסורנשיםעזרתגבימ"שוא"כשוים,להיותם
הואהחילדקדושתלומרבאלאמדבריהםזה

ביאהכדרךשלאדנכנסעה"תהרלב"גבהקדמתע'23
ואפשריעו"שהמקדשדמוראבעשהעוברמ"מדפטור

ר"לעולמים.בביתיתיראמעלההתוספ'כוונתדזה
נשאפ'זוטאספריוע'בהה"ב.גםדשייךהמקדשמורא

ע"כוהכוונהטבו"י.ממקוםטמאישתלחטמאוישלחו
דט"מ אסור בחיל וטבו"י מותר שם.



נשיםועזרתהחילמעלתכיכוונתואלאמה"ת,
כלהכללעלסמוכיםהםמ"ממדרבנןדהויאע"ג

טבולאבלמחבירו,שלוחוחמורחמורהשטומאתו
ויעמודדכתיבהיתהאחרתגזרהנשיםבעזרתיום

ואמרוהחדשה.החצרלפנייהודהבקהליהושפט
אלטבו"יואמרודבריםבושחדשוחדשהמאי
אלאלויה,מחנהבכלגזרוולאלויה,במחנהיכנס

מה"תאבלז"לשכתבוזהובלבד.נשיםבעזרת
מהולפיכךלויהלמחנהלהכנסיוםטבולמותר
נשארוהחילגזרו,נשיםעזרתדהיינושגזרו

דאורייתאמעלותאיכאדמילתאכללאבהתירו.
וזבותוזביןבירושלים,מצורעכגוןעליהולוקין
מדרבנןמעלהואיכאהביתבהרויולדותונדות

ובועלמתוטמאגויםוהיינולדאורייתא,דדמיא
איןולפיכךוזבה,כזבחמורהטומאתםשאיןנדה

שאיןמהחילומשתלחיןהביתמהרמשתלחין
שיהיהעולמיםבביתהיתירהשהמעלהלומרסברא

דבר,בהלחדשרשאינביאשאיןתורה,איסורבה
עליהגזרושלאמדרבנןאחריתימעלהואיכא
בעזרתיוםטבולוהיינוהמקדש,שנבנהבשעה
שכברלפילויה,מחנהבכלעליוגזרוולאנשים.
זהואיסורהואכךרבינולשוןושיעורטבל.

בעזרתאסורשיהיהאמרוהםולפיכךמדבריהם,
היהלאתורהאיסורהיהשאםבחיל,ומותרנשים

יוםטבולנכנסאםאבל,24מקצתלולהתיריכולים
וטהר,השמשובאדכתיבלוקהישראללעזרת
מקדשביאתובהלכות25טמא.דעדייןמכלל

הארכתי:

ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.נשיםעזרתיז.
הפסוליםכלפ'בזבחיםוגםע"ב][ז'פ"אביבמות

אפילותורהדבריוחנןר'אמראמרו.ע"ב][ל"ב

יום.טבולד"הע"אי"זזבחיםותוס'ע"אמ"הנזירע'25
דעתדהאלוקה.דוקאלאוע"כדלוקההרדב"זומ"ש

שםמל"מוע'כרת.דחייבהי"דמבהמ"קפ"גהרמב"ם
ה"דמבהמ"קפ"דשםהכס"מע"דשתמהמהי"טהלכה

יעו"ש ודו"ק.

כ"כ התוס' יבמות ז' ע"ב ד"ה רב יוחנן.24

החצרלפנייהושפטויעמודשנאמרבואיןעשה
לויהמחנהבכללאוופי'כו'.חדשהמאיהחדשה

ומכאןדכלים,בההיאכדאיתאנשים,בעזרתאלא
מדרבנןדהויהואדקילטבו"ידדוקארבינולמד
ואפילודחמורמתטמאאבלעשה,אפילובוואין
חדשולאהביתשבהרהוא,מה"תאסורהביתבהר

חצר,נקראתשהואלחודנשיםבעזרתאלאדברים
פירשושלאוזהוחצרנקראאינוהביתהראבל

כיהבית.ובהרמתאטמאהחדשהדבחצרההיא
קרובהיותרומ"מבתוס'.וכ"כחצרנקראאינו
ולשוןכלל.תורהאיסורבושאיןרבינודעתשגם
בושאיןמחטאתפטורהכוונהאלאדוקאלאופטור

ולכךמדרבנן.מרדותמכותוחייבתורה,איסור
מותרבמשנהמ"שעםומסכיםמחטאתפטורכתב

אעפ"י שהביא התוספ' שאמרה פטור:

הר המוריה

עכו"םרקאיתאשםבמשנהוכו'.נדהובועל
הואנדהבועלג"כשהוסיףורבינומתוטמא

ב'ו'יומאועי'א'ס"חדפסחיםהש"סמסוגיית
ה"המקדשביאתמהל'פ"גלקמןועי'שםובתוס'
זהאףא"אוז"לזהעלהראב"דוכתבשם.ובמר"ן

בפי'כמש"כרבינודעתוכ"העכ"למדבריהם
מחנהבכלמותרעצמומתאףדמה"תלמשניות

ולפיי"זבהלכהוכמש"כנשיםבעזרתאףלויה
וזבותזביםשאיןמדאורייתאהואהביתהרשדין
לפרשהראב"דהוצרךלשםנכנסיןויולדותנדות

תוס'ועי'ופשוט.מדרבנןרקאינההחילדמעלת
מדבריהםשמשמעוכו'שמאבד"הב'חולין

משםמשולחשרץטמאולאמתטמאדדווקא
ור'בד"הב'ל"בזבחיםבתוס'ועי'היטיביעו"ש
טמאדאףלהיפךמשמעדשםבסה"דוכו'יוחנן
בזבחיםועיי"שהיטיב.יעו"שאסורונבלהשרץ
יעו"שדשריכתבושםוכו'ובטמאיםד"הב'ל"א

היטיב ויש לעיין קצת בזה.



הוריותא'צ"בפסחיםב'ז'יבמותמדבריהם.יז.
וביבמותבפסחיםהתוס'וכתבוב'ל"בזבחיםב'ה'

יוחנןדר'ס"להכינמידברייתאתנאדעתשגם
דישאףכתבוושובאתנאדלפלוגהואתנאלאו

דכליםדמתניתיןאתנאעצמוסמךדר"ילדחות
[יהיהבחילאףדאל"כשרידמדאורייתאדס"ל

הרהכלמיקריניקנורשערדעדיוםטבולאסור]
וז"להש"סבגי'שםוכ'י"אבהלכהוכנ"להבית

לווישבבאמ"אפ"אדתמידממתניתיןראיהוכן
התוס'קדמוהווכברעכ"להכהניםאחיואצל

וכו'.ור"יד"הב'ל"בזבחיםעי'זובראיהבעצמם
בזהשםמש"כשםבמפרשא'כ"ובתמידוע"ע

ובריטב"אברשב"אביבמותוע"עהיטיביעו"ש
שם.

כפוריםדמחוסרס"לדר"ישכתבבר"שכאןועיין
שםדיבמותבתוס'ועי'יעו"שדמיכזבלאודזב

בהךתלילאדזהשכתבושםזבחיםובתוס'
דבהאלאאידמיכזבדזבכפוריםדמחוסרפלוגתא

פסחלעניןרקפליגיולאדמיכזבדלאומודוכו"ע
ובריטב"אברשב"אוע"עיעו"ש.בטומאההבא

דיבמות שם יעו"ש.

חייביןואיןסתםאיתאבמשנהוכו'.מתוטמא
זבאפי'הטמאיםכלעלאפי'וקאיחטאתעליה

חייביןאיןמ"מהביתבהרמה"תדאסוריםומצורע
בדבררקבשגגהחטאתדאיןחטאתשגגתןעל

דלאא'ב'בכריתותכדאיתאזדונהעלכרתשחייב
הביתבהרלאאבללמקדשהנכנסרקשםחשיב
מהל'בפ"גרבינווכמש"כבאזהרהרקאלודאין

ואייותררבותאלמיתניוהו"לה"חמקדשביאת
אבלוכצ"לכאןיששט"סאמינאמסתפינאלא

וטמאלויהלמחנהליכנסיוםלטבולמותרמה"ת
חטאתחייבאינוהנשיםלעזרתשנכנסוטמאמת.

יוםטבולאףדמה"תוקמ"לנינהומיליומילי
ליכנסמותרוזבמצורעכמוחמורהדטומאה
מה"תשאסורטמאדכלקמ"לושובנשיםלעזרת

חייבאיןזבאומצורעוהיינונשיםלעזרתליכנס
חטאת. ודבר זה ישר בעיני מאד.

חידושים ומקורים מבעל מנחת חינוך

ל"בזבחיםתוס'עייןנ"בלויה.למחנהלהכנס
דטבולכתבור"יד"הע"בז'ויבמותר"יד"הע"ב
יוםטבולשהואראיותשלשבעלזבשליום

למחנהליכנסאסוראחתמטומאהכפוריםומחוסר
לויה מן התורה ע"ש:

מעשה רקח

ע"כמדבריהםזהאףז"להראב"דכתבוכו'.החיל
דטבולכתבנשיםבעזרתהבאבדיןשרבינוכוונתו

שפירואתילפרשהו"לוה"נמדבריהםהוייום
ה'הל'מקדשדביאתבפ"גהשיגוולאכאןשהשיגו

הקדיםשכברכיוןלפרשהוצרךדלאוי"לעיי"ש
מחנהבכלהתורהמןמותרעצמוהמתדאפילו

ברייתאנדהבועלרבינושהוסיףומהלויה
נדהבועלשםששנינודבריםאלופ'בפסחים

מרןכמ"שקאמרדלמחנותםשםוהעלומתכטמא
ז"ל שם:

להכנסיוםלטבולמותרהתורהמןאבליז.
שפתנראהזהכלוכו'.מתוטמאלויהלמחנה

להרעצמוהמתלהכניסדמותרהקדיםדכבריתר
בספריומ"שכמבוארלויהמחנהדהיינוהבית

רבינו וטמא מת בנוסח אחר כתב יד מת נמחק:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

מקורו,כאןנשמטבכ"מנדה.ובועלוכו'החיל
בפ"גלקמןעצמוהכ"מצייןוכןהראנו,והמל"מ

מהל' ביאת המקדש ה"ה.

חייבאינוהנשיםלעזרתשנכנסמתוטמאיז.
אסורדאינומתטמאאיריאדמאיתמוהחטאת.

לויהמחנהבכלמותרדמדאורייתאמדבריהםאלא



פ"אהמשנהבפי'רבינוכמש"כנשיםבעזרתאפי'
דאסוריםומצורעוחביריוזבאפי'מ"ח,דכלים

נשיםעזרתעלחטאתחייבאינומ"ממדאורייתא
ולפניםישראלמעזרתאלאכרתחייבדאינו

שםוהר"שהסמוכהבהלכהלקמןרבינוכמש"כ
דשתיאומת,תיבתלמחוקונ"לוחייבין,ד"ה

מלתחסרוכאןלמעלה,שייכיםמתוטמאתיבות
וטמא וצ"ל וטמא שנכנס וכו' וזה נ"ל עיקר.

מרכבת המשנה

בפי'בהדיארבנווכ"כהשגות,עייןוכו'.החיל
מ"שוהיינויתרה.מעלהנשיםועזרתהחילהמשנה

נשיםלעזרתשנכנסמתוטמאהי"זבפרקיןרבנו
טמאוכ"שסופריםמדברידהויחטאת,חייבאינו
רבנוכתבכברוהרידפטור,לחילשנכנסמת

בפרקין הי"א שגם החיל מעלה עיי"ש.



הלכה י"ח-י"ט

ֶׁשֵאין ְמֻחַּסר ִּכּפּוִרים נְִכנַס ְלָׁשם. ְוָטֵמא ֶׁשּנְִכנַס ְלָׁשם ַחּיָב ָּכֵרת.ֶעזְַרת יְִׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ֵמֶעזְַרת נִָׁשיםיח.

ּוְלַכָּפָרהִלְסִמיָכהָצְרֵכיֶהםִּבְׁשַעתֶאָּלאְלָׁשםנְִכנִָסיןיְִׂשָרֵאלֶׁשֵאיןִמֶּמּנָה.ְמֻקֶּדֶׁשתַהּכֲֹהנִיםֶעזְַרתיט.
ְוִלְׁשִחיָטה ְוִלְתנּוָפה:

כסף משנה

עזרתדכליםבפ"קוכו'.מקודשתישראלעזרת
נכנסכפוריםמחוסרשאיןממנהמקודשתישראל

בתוספתאעלהותניחטאתעליהוחייביםלשם
שחייבין על זדונה כרת:

זהגםוכו'.ממנהמקודשתהכהניםעזרתיט.
שם:

אור הישר

כרת.חייבלשםשנכנסוטמאוכו'ישראלעזרת
פ"דשםובמל"מהי"בפ"גמקדשביאתבהל'עיין

ה"ב ובמש"כ בחידושי למנחות כ"ז ע"ב.

ישראלשאיןממנהמקודשתהכהניםעזרתיט.
לסמיכהצרכיהםבשעתאלאלשםנכנסין

הלכהעמקבס'עייןולתנופה.ולשחיטהולכפרה
חלק או"ח סי' מ"א.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ן'מהר"דכתבכו'.כרתחייבלשםשנכנסוטמא
שחייבהואטמאדוקאמשמעמכאןז"ל,זמרא
ישראללעזרתשנכנסכפוריםמחוסראבלכרת,

[פ"גמקדשביאתבהלכותבהדיאוכ"כפטור.
ה"ט] והראב"ד ז"ל השיג עליו. ושם הארכתי:

ז"לקורקוסמוהר"יכתבכו'.כהניםעזרתיט.
ושחיטהסמיכהאלאשםהוזכרולאבמשנהגז"ש

שלנובספריםכאןהכתובוכפרהלבד.ותנופה

משוםותנופהסמיכהוטעםטעות.שהואנראה
דבעינן בעלים דוקא ולא שליח. דוק ותשכח:

הר המוריה

לשםוהנכנססתמאכתבמדלאוכו'.שנכנסוטמא
אבלממשטמאדדווקאמזהמבוארכרתחייב

בפ"גבפי'דעתווכןכרתחייבאינוכפוריםמחוסר
הראב"דעליוהשיגוכברט'הלכהמקדשמביאת

עליהוחייביןאיתאובמשנהאי"היתבארושםשם
עלשחייביןדכלהעיקרכתברבינואבלחטאת
כתבלכןחטאתשגגתהעלחייביןכרתזדונה

העיקר וממילא נמשך ממנו הנידון.

ולאבמשנהנזכרלאלכפרההךוכו'.ולכפרהיט.
שמתודההווידויעלהכוונהואוליהיאמהידעתי
הקרבנותמעשההל'לקמןכדאיתאהסמיכהבשעת

צ"ויומאוע"עודו"קי"בהלכהועיי"שהט"ופ"ג
סמיכהשישולפיהיטיביעו"שב'כ'ומגילהב'

שישסמיכהסמיכותשתינקטלהכיבווידוישלא
בעולהסמיכהישוכןואשםבחטאתכמוווידויבה

איתאנשא(ובמ"רהיטיב.יעו"שושלמיםותודה
ע"כאבלכהניםבעזרתמותריםשישראלבסתם
עדיפיישראלדאל"כהדבריםלאלובצריכיםמיירי
שםדאיתאמאיאבלוהבןהיטיביעו"שמלוים

מחוסרעדייןהאצ"עשמשמעורביישראל
לאלוליכנסשמותריםוהטעםלעיין)וישכפורים
הבעליםידבעינןותנופהבסמיכההנהדברים
דאע"גוהרע"בהר"שכתבושחיטהאמנםדווקא

אסרולאמ"מכהניםע"ילהיותיכולהדשחיטה
ו'בהלכהלעילמש"כ(ועי'לשחוטליכנסלישראל



חכמיםיכלולאלהיתרבתורההמפורשדדבר
זריםיאסרוכ"אדכוותהוה"ניעו"שע"זלגזור
לעייןוישבהםמותרהשחיטהיהאלאא"כליכנס
אמנםארוכה)סכיןע"ילשחוטדיכוליםבזהקצת

היאותנופהסמיכהוז"לכתברבאבאליההגר"א
וצ"עעכ"לבבעליםמצוהושחיטהדווקאבבעלים
סגיאוכיפריךדהתםב'ס"דדפסחיםמהאלכאורה

קושיאמאיאיתאואםיעו"ששחיטישראלדלאו
דא"כזהליישבדישאמת(הןבבעליםמצוהוהא

דבזההכהןוקבלהבעליםשחטולמינקטהו"ל
כהןאישלובעליםישחטהופסחכלשפירנכלל
משמעעכשומשא"כישראלישראלאיכהן

מדתניי"לא"נבבעלים.תליולאשוחטודישראל
בקבלהכמוקצתמשמעהכהןוקבלהישראלשחט
ועי'לעכובא)זרבעינןבשחיטהה"נלעכובאכהן

דהכהניםדמשמעטובידוכתיועודב'ל"אברכות
מצוהשיהאנשנההיכןידעתיולאשוחטיןהיו

יכולהשחיטהשמצותלפיואולילישחט.בבעלים
ממילאכהניםע"יכמועצמוהבעליםע"ילהתקיים

ב'ז'פסחיםועי'וצ"ע.מבשלוחו.יותרבומצוה
י"לזהדיןהזכירשלאורבינוכהגר"א.מבואר

לישחוטלאולאכוללשחוטמצוהוכיכךדמפרש
דנגדשכתבשםברא"שועי'והבן.ליכולולא

כהניםכעזרתדינובדרומואובצפונוהיינוהמזבח
דד'שםאיתאנשאבמ"ראבליעו"שזהלענין

אמות אצל המזבח אסורים יעו"ש.

ויקח אברהם

נ"בוכו'.נשיםמעזרתמקודשתישראלעזרת
עה"ח ס' בהעלותך דע"ח ע"ב.

חידושים ומקורים מבעל מנחת חינוך

אבלטמאהיינונ"בכרת.חייבלשםשנכנסוטמא
כרת.חייבדאינוב"ממהל'פ"גרבינופסקמח"כ
וחטאתכרתדחייבמח"כעלשהביאבכ"מועיין

אבל באמת אין דעת רבינו כן:

מעשה רקח

ז"למרןכתבכרת.חייבלשםשנכנסוטמא
בתוספתאעלהתניחטאתעליהדחייביםדאמתני'
אבועלפיהחייםוהרבע"ככרתזדונהעלשחייבים

וליתאעליוכתבע"חדףבהעלותךפרשתז"ל
מדבריואיסוראתוספתאכהךפסקלאדרבינו
רבינודבריעלזותוספתאהביאואיךסופרים
יוםטבולהיינוכרתשחייבדהטמאלומרומוכרח

מקדשאתדביפ"גכמבוארכפוריםמחוסרולא
תוספתאדהריידענאלאדמורושיתיהעכ"דוצ"ע

מחוסרידתניאכ"זדףרבההקומץבפ'היאזו
במזידחטאתחייבבשוגגלעזרהשנכנסוכפרה
וכו'הטמאיםכלושאריוםטבולואצ"לכרתענוש
והר"שעיי"שדכליםפ"קזותוספתאוהובאהע"כ
אלאכרתדליכאג"ככתבדכליםפ"קסוףז"ל

מבוארהדברמעתהעיי"ששכינהלמחנהבנכנס
התורהמןהואכרתדחייברבינושכתבדטמא

דביאתפ"גלהדיאוכ"כגופהברייתאומאותה
מקדש הל' י"ב:

דכליםדספ"קכת"קפסקוכו'.הכהניםעזרתיט.
ידיםרחוץשלאדגםהתםדאמריוסיכר'ודלא

פ"אדכליםבתוספתאמיהונכנסאינוורגלים
בפסקיפסקוכןחכמיםבשםר"יסברתמייתי

כ"גדףשבעבארבשו"תעייןדתמידפ"קתוספות
וגםבמשנהאינוולכפרהרבינובספריומ"ש

בנוסח אחר כתב יד נמחק:

קרית ספר

שכינהמחנהדהוהממנהמקודשתישראלעזרת
מדכתיבכדילפינןלשםנכנסכיפוריםמחוסרואין

שנכנסוטמאטהרתהנגמרהדלאמכללוטהרה
עזרתמעלתכתיבומקדשדמשכןכרתחייבלשם

האמדאוריתאדאימדרבנןדהויאנראהכהנים
צריךהיהולאישראלבעזרתלשחוטלזראיפשר

ליכנס בעזרת כהנים.



שער המלך

מחוסרשאיןכו'מקודשתישראלעזרת
האישפ'התוס'הנהכו'.לשםנכנסכיפורים

כתבוכו'מניןבעזרהאשהאר"יע"בדנ"במקדש
בפ"קכדתנןלעזרהנכנסהאשהדאיןפ"הוז"ל

כו'דוכתאבשוםאשכחןדלאדקולאדכלים
הואכאלודקולאבמ"שביאורצריכיםודבריהם

עללאתמוהיהו"לובפשיטותבדיוקהתלוידבר
לאוהתםדכליםבפ"קכדתנןכתבדאיךז"לרש"י
שהביאובמהגםבעזרהנכנסו'שאיןנשיםקתני
שהשחיט'דתנןהפסוליםכלדפ'מההיאראיה

קתנינמיהתםשהריראיהדמאיק'בנשיםכשרה
ארוךבסכיןבדשחיטוע"כבהדייהוטמאים

נמידנשיםנימאה"נוא"כהתםלהכדאוקמיה
הרבבזהנתקשווכברארוכהבסכיןבשוחטדכות'

י"לודאיולזהיהושעשדהוהרביוסףעצמות
מ"שבגמ'התםדפריךמדחזינןז"לשכונתם

נמישחיטהה'לפנידכתיבדבטהוריםסמיכה
ואםארוכהבסכיןאפשרומשניה'לפנידכתיב
האאדעתיהאסיקדלאדמקשהלס"דאיתא

נמיליהתקשילאאמאיארוכהבסכיןדאפשר
האלהמשכחתדהיכיקודםדנשניתנשיםלחלוקת

נשיםדחלוקתודאימשמעאלאה'לפניבעינן
שדהבהרבועייןכפשטאדאתיאליהפשיטא
דנשיםדמ"שז"לרש"יבדברישפי'מהיאושע

אלאישראלאעזרתקאילאלהנכנסותאינן
נאכליןאינןקדשיםדקדשיומשוםכהניםאעזרת

נפסלי'ישראללעזרתיצאוואםכהניםבעזרתאלא
דקתניממתניתיןהכיז"לרש"ילהודייקביוצא
נכנסיןישראלי'שאיןממנהמקודשתכהניםעזרת
זכריםדוקאדמשמעצרכיהםבשעתאלאלשם

נכנסיןאיןנשיםאבלצרכיהםבשעתליכנסהותרו
לפרשרצהזהוע"פצרכיהםבשעתאפילולה

דמשמעתימאוהוא(שעח)יעש"בהתוס'דברי
ישראלעזרתבכלנאכליםקדשיםדקדשיודאי

ז"לרש"ימדברימבוארוכןביהקרינןה'דלפני

לעזרתאפי'לעזרהחוץיוציאםאםוהרישכתב
רש"ימדברימבוארהריביוצאנפסליםהרינשים

אבלביוצאנפסליםנשיםבעזרתדדוקאז"ל
וכןנאכליןהיאשכינהדמחנהישראלבעזרת
בפ"אשכתבז"לרבינודברימסתמיותג"כמשמע

חוץמק"קכזיתהאוכלכלה'הלכהמעה"קמה'
בכללנמיישראלעזרתסתםועזרהלוקיןלעזרה

כהנים:לעזרתדוקאלפרשליההוהכןלאדאם
דמ"שוהתוס'ז"לרש"ידברילפרשנלע"דולכן

מדתנןהכילהדייקדכליםבפ"קכדתנןרש"י
נכנסיןישראלי'שאיןהימנהמקודשתכהניםעזרת
דעזרתדאע"גהריצרכיהםבשעתאלאלשם

הןשכינהמחנהתרוייהוישראלועזרתכהנים
לעזרתישראליכנסושלאומעלההיכרעשואפ"ה
כיוןישראלבעזרתנמיוכ"שדכותאכןואםכהנים
מחנהישראלועזרתלויהמחנהנשיםדעזרת
יכנסושלאומעלההיכרשיעשוהואראוישכינה
כןואםכהניםלעזרתדישראלדומיאלתוכהנשים

מניןבעזרהאשהואמרר"יעליהןכעסמש"ה
לתוכהנשיםשיכנסולהמשכחתדלאמשום

ישראלי'הותרוכהניםדבעזרתע"גדאף(שעט)
מ"מולתנופהלסמיכהצרכיהםבשעתליכנס
וע"זנינהוסמיכהבנידלאולהמשכחתלאבנשים
דאדרבאדקדלאלומרעליולחלוקהתו'כתבו

כהניםבעזרתדמדקתניממתני'למידקאיכאאיפכא
בעזרתדכותאקתניולאלשםנכנסיןישראלשאין

ובהכיישראלבעזרתנכנסותדנשיםמשמעישראל
ולהביאבלשונםלהאריךהתוס'שהוצרכומהניחא

היאקושיי'עיקרדכלאע"גכהניםעזרתחלוקת
דבאוהואדמינהמשוםישראלעזרתמחלוקת
לעזרתנכנסותאיןדנשיםאיתאדאםלהוכיח
היכיכיוא"ככהניםבעזרתדישראלדומיאישראל

ה"נלשםנכנסיםישראלדאיןכהניםבעזרתדתני
לה:נכנסותנשיםדאיןישראלבעזרתלמתניהו"ל

לודהןלומרז"לכונתםכו'תנןועודעודוכתבו
ליכנסאסורותדנשיםז"לרש"יכדברייהיה

ומהכהניםבעזרתדישראלדומיאישראלבעזרת



דמחלוקתמשוםהואבהדיאבמתני'להתנידלא
לעזרתהיכרדעשוהיכיוכילהשמעי'כהניםעזרת

וכ"שנמיהכישכינהמחנהדתרוייהואע"גכהנים
תנןדהאקשהאכתינשיםלגביישראללעזרת

להמשכחתהריכןואםבנשיםכשרהדהשחיטה
היכידכישחיטהלצורךבעזרהליכנסשיכולה
לצורךליכנסישראלהותרוכהניםדבעזרת
נשיםנמיהכיכןאםבכהניםדאפשראע"גשחיטה
כןואםשחיטהלצורךישראללעזרתליכנסהותרו

בעזרהאשהואמרר"ירתחקאדמרתחהאימאי
לצורךלעזרהכשבאתהלהמשכחתהאמניין

ממתני'התוס'ראיהשהביאודמהונמצאשחיטה
שמעינןדמהתםלמימראלאוהפסוליןכלדפ'

דאיכאפשיטאדהאמדשוחטותליכנסדיכולה
עיקרכלאלאדטמאדומיאארוכהבסכיןלאוקמי
ומינהלשחיטהכשרותדנשיםראיהלהביאכונתם
כהניםבעזרתדישראלדומיאליכנסדיכולהנשמע
שאםליכנסיכולהכןאםשכתבובלשונםודוק

לישנאהאיכילומרלהםהיהלאכפשטןהדברים
כפיאכןליכנסדיכולההרילומרהו"להכיאלא
איןודאידמהתםבדקדוקבאודבריהםמ"ש

ארוכהבסכיןדאפשרליכנסדיכולהמינהלהוכיח
א"כלשחיטהדכשרותדכיוןלומרשכונתםאלא

כהניםבעזרתדישראלדומיאליכנסדיכולהנראה
כנ"ל נכון לפרש דבריהם ודוק:

מעשה חושב (על שער המלך)

קדשיםדקדשיודאידמשמעתימאוהוא(שעח)
כןתמהתיאניגםכו'.ישראלעזרתבכלנאכלים

עצמורש"יבדברידמבוארההשקפהבראשית
אנימגמגםאבלנשיםבעזרתאלאנפסליןדאין

היובמשכןקדשיםקדשידהריהדבריםבהבנת
מפרשבעצמוז"לורש"יהקלעיםמןלפניםנאכלין

כו'הקלעיםמןלפניםבד"הע"אנ"גדףבזבחים
בביתהעזרהחומתהיתהשבמשכןקלעיםבמקום

ביןלחלקא"אבפשיטותהריוא"כע"ש.שלמה
נשיםעזרתגםדהאנשיםלעזרתישראלעזרת

גםהריכקלעיםהויחומתהאיוא"כעזרהנקראת
דלאאמרתואיקדשיםקדשינאכליםנשיםבעזרת
לפנידלאומשוםעזרהולאמועדאהלחצרנקראת

קדשיםקדשייהיונמימה"טהאא"כהואה'
דלעניןדכיוןועכצ"לישראלבעזרתגםנפסלים
במקוםאלאה'לפניכתיבלאקדשיםקדשיאכילת
מוכחוכןישראלבעזרתנאכליןומש"הגו'קדוש

קפ"זשםחשיבדקאממדותא'משנהבפ"הלהדיא
מעזרתוהיינולמערבממזרחהעזרהאורךאמות

שאיןבהדיאלךהריהמערביכותלעדישראל
פ"הדףבפסחיםועייןהעזרהבכללנשיםעזרת
בין(שהואנקנורשערדאפי'שםדמבוארע"ב

וא"כנתקדשלאג"כישראל)לעזרתנשיםעזרת
במקוםתאכלכתיבקדשיםקדשידבאכילתכיון

הזהשערדרךביוצאהבשרנפסלממילאקדוש
עזרתדנקראתדאע"געכצ"לוא"כנתקדשדלא

היאחומתהאשרהעזרהבכללאינהמ"מנשים
מבוארעכ"פאבלבמשכןשהיוקלעיםבמקום
הואישראלדעזרתהנ"לממדותפ"הא'במשנה
קדשישםלאכולדמותרופשיטאקדושבמקום
שהביאיהושעשדהבעלכהרבודלאוכנ"לקדשים

הגאון המחבר ז"ל. ודוק:

ישראליםהותרוכהניםדבעזרתדאע"ג(שעט)
מ"מולתנופהלסמיכהצרכיהםבשעתליכנס
כו'.נינהוסמיכהבנידלאולהמשכחתלאבנשים
ע"אל"גדףבר"הכתבובעצמםדהתוס'אע"ג

האוא"כרשותסומכותדנשיםיוסיכר'דהלכה
הואיהודהר'האמ"מבעזרהלילךמותרות
דאיןדס"לאזילולטעמי'מניןבעזרהאשהדקאמר

סומכותדנשיםס"ליוסידר'ואע"גסומכותנשים
אישכמובעזרהאשהלהמשכחתהאולפ"זרשות
דאבלהדמשכחתלהשיבצריךאמאיקשהוא"כ
שעשתהאשהאובעזרהבתובשבילקדושיןמקבל
דאפילולומרדבאהיינובעזרהקדושי'לקבלשליח
דאיןוס"ליוסידר'עלי'יהודהר'דפליגלמאי



שתתקדשבכה"גלהמשכחתמ"מסומכותנשים
בעזרה:



הלכה כ-כ"א-כ"ב

ֶׁשֵאין ַּבֲעֵלי מּוִמין ּוְפרּוֵעי רֹאׁש ּוְקרּוֵעי ְּבגִָדים נְִכנִָסין ְלָׁשם.ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבַח ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנָהכ.

ֶׁשֵאין נְִכנָס ְלָׁשם ֶאָּלא ְרחּוץ יַָדיִם ְוַרגְַליִם.ַהֵהיָכל ְמֻקָּדׁש ִמֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבַח.כ"א.

ֶׁשֵאין נְִכנָס ְלָׁשם ֶאָּלא ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה:ֵּבית קֶֹדׁש ַהָּקָדִׁשים ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּוכ"ב.

כסף משנה

שכתבומהשם.ג"זוכו'.ולמזבחהאולםבין
דאפשרז"לקורקוסהר"יכתבבגדים.וקרועי
לאובגדיכםתפרעואלראשיכםמדכתיבדטעמו

תפרומו הוקשו קרועי בגדים לפרועי ראש:

הקדשיםקדשביתוכו'מקודשההיכלכא-כב.
גם זה בפרק קמא דכלים:וכו'.

משנה למלך

הר"שוכו'.ראשופרועימומיןבעלישאין
ותירץייןשתוייבמתניתיןתנינןלאדאמאיהקשה
וכןבגופןדפסוליןראשופרועימוםבעלידשאני

ראשופרועימוםבעלידדוקאהרע"בכתב
דבריהםולפיחמור.שילוחןהלכךבגופןדפסולין

דעתאבלולמזבח.האולםביןנכנסיןבגדיםקרועי
ולפניםהמזבחמןנכנסיןאינןייןשתויידאףרבינו

וישי"ד.דיןמקדשביאתמהלכותבפ"אוכמ"ש
הניאםז"להראשוניםביןאחרמחלוקתעוד

לאאמאיידעתילאומ"מהתורהמןהוומעלות
הביא רבינו שתויי יין בהדי בעלי מומין:

אהלי יאודה

מומיןבעלישאיןוכו'ולמזבחהאולםבין
מקדשביאתבהל'מל"מהרבוכו'.ראשופרועי

משוםאואיסורםהואמדאורייתאאיוטרישקיל
ועייןלהרמב"םהמצותבס'ועייןדרבנןמעלות

דרישההיאעלהמ"דדףסוכהלמס'להרשב"א
דבריומתוךוכו'נכנסיןמומיןבעליכהניםלקיש
אלאאיסורואיןמומיןבעלידבכהניםיוצאהתורה

איסוראבזריםאמנםמעלהמשוםמדרבנן
מדאורייתא איכא ודוק.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

מוהרר"יכתבכו'.מקודשוהמזבחהאולםבין
יליףע"ב][כ"בכ"גפ'סנהדריןז"לקורקוס
רבינווהקשההעבודה.מחלליןהםשאילומקראי
יין,משתוייהנימ"שדכלים][ספ"קז"לשמשון
דהאורגליםידיםרחוץושאינובגדיםומחוסר

ראשפרועידשאניותירץעבודה.מחלליכלהו
בגדיםקרועיהוסיףורבינובגופן,שפסוליןובע"מ
בגופו.פסולורבינולדעתנקראהואשגםאפשר

דכיוןאפשראובבגדו,וניכרנראהשפסולוכיון
ראשפרועיבהדיבגדיםלקרועיאקשינהודקרא
תפרומואלובגדיכםתפרעואלראשיכםדכתיב

עלשהוזהרובמקום.26שוהדינםתמותו.ולא
רבינווכ"כבגדים.קרועיעלהוזהרוהראשפרועי

שלשיםעליושעברוראשפרועיופי',27במשנה
28יום בלא תספורת:

ברש"יוכ"משלמיםשלשיםדבעינןמשמעמלשונו28
וביראיםיעו"שראשופרועיד"הע"אפ"גסנהדרין

החדש סי' שכ"א ובהגהות שם ובמנ"ח מצוה קמ"ט בזה.

וכ"ה בפ"א מבהמ"ק הי"ד.27
הובא בכ"מ כאן.26



קורקוסמוהרר"יכתבכו'.מקודשההיכלכא.
לעבודהשלאריקניתאביאהדאפילונראהז"ל

בבואםאלאמיתהמחייבדלאדאע"גקפידאאיכא
נמידאבבואםודאילשרתדמלתלשרתבגשתםאו

משמעומדאורייתאשםליכנסאסורומ"מ29קאי.
עייןזומשנהבפי'האריךשמשוןורבינו.30דהוי
עלה:

אלאיוסיכר'דלאפסקכתבז"לזמראן'ומהר"ד
:31כרבנן דשתי קדושות נינהו

מוהרר"יכתבכו'.הקדשיםקדשביתכב.
אבאאמרוובתוספתאבמשנהגז"שז"ל,קורקוס

מביתחמורההקדשיםקדשביתעליותאומרשאול
ארבעשםנכנסכ"גקה"קשביתהקדשים.קדש

חייבחמשהנכנסואםהכיפוריםביוםפעמים
ויתבארלשניםאלאלהנכנסאיןקד"קביתועליית

במקומו בע"ה:

פ"ז[תמידדתנןוהאכתבז"לזמראן'ומהר"ד
וכו'.והשתחוהונכנסהפרוכתאתלוהגביהומ"א]

היינופרוכתוהאי.32היתהבהיכלהשתחויההך

כ"מ ברמב"ם פ"ה מבהמ"ק הי"א ובכ"מ שם.32

והיכלאולםקדושתש"מרבאאמרע"במ"דיומאע'31
אולםלא.כו'קדושותשתיס"דדאיהוא.מילתאחדא
שתיואולםהיכלהיאקדושהחדאולמזבחהאולםובין

דאולםס"לדרבנןהרדב"זכוונתוזהיעו"ש.קדושות
וע'אחרת.קדושהוהיכלקדושהחדאלמזבחאולםובין

כלומרממנומקודשההיכלוז"לדכליםספ"קתיו"ט
היאקדושהחדאואולםהיכלדקדושתוההיכלהאולם

יעו"ש וצ"ע וע"ע עירובין ג' ע"א במסקנא שם.

עבודהבלאדגםלהביאד"הע"בה'יומאתוס'ע'30
דהואכתבוולאד"הע"אפ"גסנהדריןבתוס'אבלח"מ

מעלה בעלמא.

כ"מ מלשון הרמב"ם פ"ה מבהמ"ק ה"א.29

דלתותשםהיהשלא33האולםפתחשעלפרוכת
וכ"כ ז"ל בפי' המשניות:

הר המוריה

בעלישאיןאיתאשםבמשנהוכו'.בגדיםוקרועי
שםנזכרלאבגדיםוקרועיראש.ופרועימום

חדבגדיםדקרועיקורקו"סר"יבשםמרןוכתב
אלראשיכםמדכתיבראשפרועיעםלהואיתדינא

שכןכתבויפהיעו"שתפרומולאובגדיכםתפרעו
דעת רבינו בפ"א מביאת מקדש ה"ד יעו"ש היטיב.

מאילת"קטעםוצריךוהרא"שהר"ששםוכתבו
כדאיתאעבודהמחלליכולהוהאמהניהנישנא

בסנהדריןכדאיתאבמיתהנמיוכולהוכ"גבזבחים
ליהחשיבולאבהןכיוצאנמיבגדיםומחוסרפ"ג
ראשופרועידבע"מדת"קטעמאהיינוושמאהכא

אחרדברמחמתפסוליןאינךאבלבגופןפסולין
ורגליםידיםרחוץשלאהיכלגבידחשיבוהא

תנאחשיבלאייןושתוייבגדיםמחוסרואילו
אלאשיירדלאקשהדסיפאיוסימדר'אבלושייר

וי"למניינאדתניועודלחודיהובגדיםמחוסרחדא
בתוספתאכדתנילתקןנכנסיןלפעמיםמשום
אתולהוציאולתקןלבנותנכנסיםהכלפ"קדכלים

איןלויםנכנסיםכהניםאיןבכהניםמצוההטומאה
נכנסיםכשהכהניםוהשתאנכנסיםישראליםלוים
ושלאייןושתוייראשופרועיבבע"מאסורלתקן
אסוריםכהונהבגדיאבלורגליםידיםרחוץ

כלאיםהותרדלאעבודהבשעתשלאבלבישה
בהןליהנותנתנודלאועודעבודהבשעתשלא

התםדהא(וצ"עעכ"לס"טביומאכדאמרינן
תוס'ועי'במקדשבהםליהנותדיכוליןמסקינן

ד"הא'ס"טשםובתוס'וכו'ישד"הב'כ"גיומא

פרוכתפי'שםמבהמ"קפ"ההכ"מאבלהרע"בכ"פ33
המל"מאמנםעליותמהשםובתיו"טההיכלפתחשל
שםע"אק"ווכתובותע"אנ"דיומאמש"סהביאשם

בפ"הברדב"זוע'ההיכל.פתחעלפרוכתשהי'מפורש
מכהמ"ק הי"א ובהגהות שם.



מדבריהםשמבוארמהוהנהוכו')כהונהבגדי
רבינודעתכאןאיןעבודהמחלליראשדפרועי

במרןועיי"שוי"דה"טמקדשביאתמהל'בפ"א
דהר"שוי"לרבינולדברימקורשהערהמה

ב'י"זבתעניתיעו"שקשיאהתםגרסיוהרא"ש
עלליקשיאהאליקשיא(ואיב'כ"בובסנהדרין

מיתהחייבקרועיםבבגדיםדהעובדדכתברבינו
דאיכהונהבבגדימייריכרחךועלכשרהועבודתו

מיתהוחייבמחוללתעבודתוהויהאהכילאו
כהונתןאיןעליהםבגדיהםדאיןמטעםבלא"ה
איךוא"ככהונהבבגדימייריכרחךועלעליהם

בפ"חפסקרבינוהאמחוללתעבודתודאיןכתב
מקורעיןאומטושטשיןהיוה"דהמקדשכלימהל'
לחלקע"כוצריךיעו"שפסולהעבודתוועבדוכו'
דלאלגמרימקורעיןדמיירידהתםמקורעיןבין

הםדבאמתקרועיםוביןהםותפארתלכבוד
נתבטללאדבזהאבלותמחמתקרוערקשלמים
מקדשביאתמהל'פ"אלקמןועי'ותפארתוכבודו

וצ"ע בזה) וע"ע רדב"ז ח"ה סי' צ"א.

המשנהנקטהלאדלכןהםשתירצומהאמנם
פסולוהוודלאמשוםבגדיםומחוסריייןשתויי
קרועיחשיבלמהרבינועליקשהא"כמגופו
קשהוכןעצמםמחמתפסוליןהוודלאאףבגדים

באליהוהגר"ארבינולהחשיבלאלמהייןמשתויי
דלאייןשתויית"קתנאדלאהאוז"לכתברבא
מקדשביאתעלשחייביןאותםאלאחשיבקא

חייבובהיכלאסורולמזבחהאולםביןוהשתוי
ובהיכלמחייבדלאליהקתנילאהאולםביןלהכי

דלאוהיינואסורנמיהאולםביןדהאליהקתנילא
יוסיור'ייןכשתויידהוהבגדיםמחוסרנמיתנא
אמנםעכ"לליהחשיבקאלהכיבשתויפליג

מהל'בפ"אכתבדהאכןלומראפשרלאלרבינו
אםלעבודההכשרכהןשכלהט"ומקדשביאת
שיכוראוייןשתויוהואולפניםהמזבחמןנכנס

בגדיםקרועאוראשפרועאוהמשכריןמשאר
עבודהעבדשלאאע"פהמתיםעלשקורעיןכדרך

ה"ז לוקה יעו"ש היטיב.

ע"ד(והואאחרבדרךליישבלענ"דנראהולכן
דאסורי"זבהלכהשםכתברבינודהנההגר"א)

עזרתמתחלתליכנסכהןביןישראלביןאדםלכל
פרועאושכוראושתויכשהואולפניםישראל

שאינואע"פבגדיםקרועאוניוולדרךראש
והקדושהגדוללביתומוראכבודזהשאיןבאזהרה

ושיכורייןשתויהריא"כיעו"שמנוולבושיכנס
לאלכןע"זחייבשאינורקעזרהבכלליכנסאסור
קחשיבדלאולמזבחהאולםביןדאסורהכאתנייה

מילתאהךאבלאסורוהכאשרידהתםמילתארק
עזרהדבכולהבע"ממשא"כעזרהבכולהאסור
ואיאסוריןוהאולםהמזבחביןהכארקליכנסשרו

חשיבורבינוראשפרועיחשיבאמאיא"כקשיא
י"להעזרהבכלאסורזההאבגדיםקרועינמי

וזהניוולדרךחדראשבפרועיישגוונידתרי
דרךשלאראשפרוענמיוישהעזרהבכלאסור
עדשערושגדלשםרבינוכמש"כהואניוול

מותרה"זניוולדרךהיהולאמחלפתשנעשה
מותרמש"כובוודאייעו"שישראללעזרתליכנס
לעזרתדה"הדוקאלאוישראללעזרתליכנס
לצרכיהםהנכנסיםהישראליםכגוןשרינמיכהנים

לגלחצריכיםהיווכיולתנופהולשחיטהלסמיכה
האולםביןאמנםדלאוודאיהאשערותםמחלפת
לחלקישוכןבזהאפי'הכהניםאסוריןולמזבח
דרךשהםבגדיםהקרועידאותםבגדיםבקרועי

בגדיםקרועיאותםמשא"כהעזרהבכלאסורניוול
בכהניםורקבהםליכנסשמותריםאבלשמחמת

לפרועידאיתקשליכנסאסוריםולמזבחהאולםבין
מחוסרקחשיבדלאוהאשפירחשבינהולכןראש

ביןליכנסמיתסרלאדזהס"לדרבינוי"לבגדים
דחמיראאףעבודהבשעתשלאולמזבחהאולם
ורגליםידיםרחוץאשלאדהוהמידיעבודהדמחלי
המשניותבפי'רבינוכתבומ"מעבודהדמחלי
ועודולמזבחהאולםביןליכנסאסירידלאבהדיא

בגדיםדמחוסריבהדיאכתבווהר"שהרא"שהא
ולמזבחהאולםביןעבודהבעידןשלאנכנסיםהיו

בבע"מאסרואמאינמישפיראתיובזהודו"ק.



במחוסריאסרוולאבגדיםוקרועיראשופרועי
אתילפי"זאבלורגליםידיםרחוץובשלאבגדים
צדבוישבגדיםובקרועיראשדבפרועיכיוןשפיר
לפחתךנאהקריבהומשוםבוישבבע"מוכןניוול
משא"כולמזבחהאולםביןאפי'בזההחמירולכן

ורגליםידיםרחוץבשלאוכןבגדיםבמחוסר
לענ"דוהנראהבזהמש"כיו"טבתוס'ועי'ודו"ק

שיישבומיבמקו"אאי"המזהיבוארועודכתבתי
בטוב טעם ישא ברכה מאת ה' (וע"ע כאן במל"מ).

בע"מדהכהניםשםדאיתאא'מ"דסוכהועיין
בערבהלהקיףכדיולמזבחהאולםביןנכנסין

מ"דיומאועי'דרבנןהוימעלותדהנישםומשמע
תמידמס'תוס'פסקי(ועי'יבואר.במ"אואי"הב'

אלאערבהבשעתואפי'וצ"לשםוט"סט"זסי'
דפסקי"חסי'ובמדותשםוע"עעכ"לבע"מכהנים

א'ק"הבעירוביןוע"עהיטיב)יעו"שיוסיכר'
וברא"שבר"שועי'דאורייתאדהויקצתדמשמע

בפ"ק דכלים שם.

יוסיר'אולםת"קדעתכ"הוכו'.רחוץאלאכא.
רחוץשלאנכנסאיןולמזבחהאולםביןדגםס"ל
וע"עבתוספתאועיי"שכת"קופסקורגליםידים
ב'נ"חבזבחיםהתוס'דכתבוודעשם.רבינובפי'

דמאןמשמעדהכאוא"תוז"לוכו'מניהאבד"ה
ביןכיורהוהקאיבצפוןמזבחכוליהליהדלית
דכליםפ"קובתוספתאהמזבחוביןמועדאהל

ורגליםידיםרחוץשלאולמזבחהאולםביןנכנסין
דאמרמאירכר'ס"לושמאנכנסיןאיןוחכ"א
ליקשהוז"להש"סבגליוןע"זוכתבעכ"לנכנסין

קאיבצפוןמזבחדכוליהבשמעתיןס"ליוסיר'הא
שלאנכנסיןדאיןדכליםספ"אבמשנהס"לואפ"ה
מהוידעתיולאעכ"לוצ"עולמזבחאולםביןרחוץ

הויוא"כבצפוןמזבחכוליהדס"לכיוןאדרבהסח
ביןכיורהויולאמועדואהלמזבחביןמשוךכיור

ידיםרחוץשלאשםנכנסיןהיולכןואולםמזבח
כולהדלאוס"לדר"ינימאאיואדרבהורגלים

ולמזבחהאולםביןהכיורהויוא"כבצפוןמזבח

שלאלכיורנכנסאיךא"כקשההוהשפירממש
ונוקמההש"ספריךאיךוא"כורגליםידיםרחוץ

ממוצעס"ללאכרחךעלהאובממוצעיוסיכר'
אירייאלאמהאאיאבללכיורנכנסיןאיךדא"כ
המזבחמכנגדמשוךהכיורהוידמשו"הדי"ל

הכיוראללבאיכוליןהיולאדאל"כמשוםולדרום
לוכחדאל"כניחאובזהידיםרחוץדאינומשום
קאיבצפוןמזבחדכוליהס"לדר"יגופיהמהך

איךוא"כולמזבחהאולםביןהכיורהוהדאל"כ
מידימוכחלאדמזהודאיאלאלדידיהאליונכנסין

המזבחמכנגדמשוךהוהעצמוזהדמשוםדי"ל
היינוהגלילייוסימר'הש"סדמוכחוהאולדרום

משוךהמזבחהיהדלכןטעמאאמרדהואמשום
היטיבודוקהפתחכנגדליהוידלאהיכיכילדרום

הואואוליה'.בעזרהואנכוןלדעתיכימש"כבכל
לאודס"לבשמעתיןס"ליוסיר'האוצ"לט"ס

כולה מזבח וכו' והבן היטיב.

מעשה רקח

ז"לקורקוסמהר"ימ"שעייןוכו'.האולםבין
רבינווכ"כע"כראשלפרועיבגדיםקרועיהוקשו
ט"זהל'ושםי"דהל'מקדשדביאתפ"אלהדיא

האולםביןשנכנסבגדיםקרועאודשתויפסק
להמל"מעייןשםלמ"שסמךוכאןלוקהולמזבח

ז"ל:

וס'יו"טלהתוס'עייןוכו'.מקודשההיכלכא.
עבודת ישראל ז"ל ואין להאריך:

מרכבת המשנה

פ"אמ"שועי'מל"מ.עי'וכו'.מומיןבעלישאין
בעלמאזהירותוהתםהי"דמקדשביאתמהלכות

מדבריגמורותהמעלותולעניןהעזרה.בכל
דרךדוקאדהתםהמשנהלשוןרבנונקיטסופרים

ניוול עיי"ש.



קרית ספר

בעלישאיןמעזרהמקודשולמזבחהאולםבין
בואשרכלדכתיבלשםנכנסיןראשופרועימומין

לאהרןתפרעואלראשיכםוכתיביקרבלאמום
ולבניו שהיו במקדש.

אלאלשםנכנסשאיןממנומקודשההיכלכ״א.
מועדאהלאלבבואםדכתיבורגליםידיםרחוץ
למזבחלשרתהמזבחאלבגשתםאומיםירחצו

שירותבלאאפילולהיכלאבלרחיצהבעינןלשרת
ברחיצהואפילולהשתחויהנכנסאםרחיצהבעינן

מיחייב אכתי אם נכנס ביאה ריקנית.

נכנסשאיןממנומקודשהקדשיםקדשביתכ״ב.
פעמיםד'הכיפוריםביוםגדולכהןאלאלשם

כדילפינן בדוכתא.



הלכה כ"ג

ָצִרי�הּואַמהֵליַדעְּבָׁשבּוַעַאַחתַּפַעםֶאָּלאלֹונְִכנִָסיןֵאיןַהָּקָדִׁשיםקֶֹדׁשַעלְמֻכָּוןַּבֲעִלּיָהֶׁשָהיָהָמקֹום
ֶׁשּיְִהיּוִמְצָוהַהֻּטְמָאה.ֶאתִמָּׁשםְלהֹוִציאאֹוַּבֵהיָכלּוְלַתֵּקןִלְבנֹותַהַּבּנִָאיםֶׁשּנְִכנִָסיןְּבָׁשָעהִּבְדקֹו:ְלַחּזֵק

ָמְצאּו�אְלִוּיִם.יִָּכנְסּוּכֲֹהנִיםָׁשםֵאיןְוִאםמּוִמין.ַּבֲעֵלייִָּכנְסּוְּתִמיִמיםָמְצאּו�אְּתִמיִמים.ּכֲֹהנִיםַהּנְִכנִָסין
ְוַאלמּוםַּבַעליִָּכנֵסמּוםּוַבַעלָטֵמאְטֵמִאים.יִָּכנְסּוְטהֹוִריםָמְצאּו�אִּבְטהֹוִרים.ִמְצָוהיְִׂשָרֵאל.יִָּכנְסּוְלִוּיִם
ִאיאֹוֵּתבֹותָׁשםֵאיןִאםְּבֵתבֹות.יִָּכנְסּוְלַתֵּקןַלֵהיָכלַהּנְִכנִָסיןְוָכלְּבִצּבּור:ְּדחּויָהֶׁשַהֻּטְמָאהָטֵמאיִָּכנֵס

ֶאְפָׁשר ָלֶהם ֶׁשּיֲַעׂשּו ְּבֵתבֹות יִָּכנְסּו ֶּדֶר� ְּפָתִחים:

כסף משנה

קמאפרקתוספתאוכו'.בעלייהשהיהמקום
עלואףפ"ו)(דףצוליןכיצדבפרקואיתאדכלים

אחתפעםאלאלהנכנסיםאיןשנינוששםפי
פעםלהואמריבשבועפעמייםלהואמריבשבוע

דהיאבשבועאחתכמ"דרבינונקטביובלאחת
סברא מציעתא:

וכו'.ולתקןלבנותהבנאיםשנכנסיןבשעה
ולתקןלבנותנכנסיםהכלפ"קדכליםבתוספתא
כהניםאיןבכהניםמצוההטומאהאתולהוציא

[מצוה]ישראליםנכנסיןלויים][איןלוייםנכנסין
מצוהטמאיםנכנסיןטהוריםאיןבטהורים
ומפרשמומיןבעלינכנסיןתמימיםאיןבתמימים

שםאיןבתמימיםמצוהק"ה)(דףעירוביןבסוף
שםאיןבטהוריםמצוהמומיןבעלינכנסיןתמימים
איןכהניםואידיאידיטמאיםנכנסיןטהורים

ישראלים לא.

בסוףשםוכו'.מוםובעלטמארבינוומ"ש
מהםזהאימוםובעלטמאלהואיבעיאעירובין

דהאנכנסטמארבאמראשיברחייארבנכנס
נכנסמוםבעלאמרר"אצבורבעבודתאשתרי

כר"ארבינוופסקקדשיםבאכילתאשתרידהא
בציבורהותרהטומאהדאמרמשוםארבדפליג
נחמןרבהמתטומאתאיתמרו':)(דףדיומאובפ"ק

היאדחויהאמרששתורבבצבורהותרהאמר

ר"נלגביששתכרבדהלכהלןוקיימאבצבור
ולפ"זהותרהולאבצבורהיאדחויהוא"כבאיסורי
מוםבעליכנסהיארבינובספריהנכונההנוסחא

מישראיתיכמוולאבספריםכמ"שטמאיכנסואל
הואוטעותמוםבעליכנסואלטמאיכנסשהגיה

דחויהשהטומאהרבינושמ"שבדעתושעלהבידו
טעםהואאלאואינובטמאלהקלטעםהואבצבור

להחמיר בטמא כמו שכתבתי:

בפרקבתיבות.יכנסולתקןלהיכלהנכנסיםוכל
בעלייהפתוחיםהיוולוליןה)(משנהדמדותרביעי
אתמשלשליןהיושבהםהקדשיםקדשלבית

קדשמביתעיניהםיזונושלאכדיבתיבותהאומנים
דדוקאממתניתיןדמשמעלתמוהוישהקדשים

שכתבורבינובהיכלולאאמרוהקדשיםבקדש
שםאיןאםומ"שלו.מנין34להיכלהנכנסים

יכנסובתיבותשיעשולהםאפשראיאותיבות
בתוספתא דכלים פ"ק:דרך פתחים.

מתוספתאלרבינולודיצאנראההצעיראני[ולי34
וכו'ולתקןלבנותנכנסיםהכלהתםדתנידכליםדפ"ק

לפניםשנכנסוהטמאיןכלדקאמרקאיואדלעיל
אלוהרילקודשנכנסובאזהרהאלוהריממחיצותיהן

ושארבמיתההקודשפניעלאומריהודהרביחייבים
קראמייתיהכידבתרואע"גבאזהרה.המקומותכל

דדוקאלמימראלאולטהרהביתלפניםהכהניםויבאו
אבלנכנסודוקאבקדשתימאדלאאלאהקדשיםבקדש

רבינווסברבמשמע.קודשכלאלאהקדשיםבקדשלא
אמתניתיןפליגאלאמייריבקדשאפילודבתוס'דכיון

דמתניתין רבותא קתני אבל ה"ה להיכל ודו"ק]:



משנה למלך

הואזהשדיןדעכו'.הבנאיםשנכנסיןבשעה
הטומאהאבלבהיכלשנמצאתבטומאהדוקא

לויםאלאמטמאינןלאכהניםאזבעזרהשנמצאת
הימיםבדבריכתיבוהכיהטומאהאתמוציאין

אתויוציאולטהרה'ביתלפנימההכהניםויבאו
ויקבלוה'ביתלחצרה'בהיכלמצאואשרהטומאה

הטומאהאםומ"מחוצה.קדרוןנחללהוציאהלוים
הטומאהאתעצמןהכהניםמוציאיןבהיכלהיתה

היובעזרהנמצאתשאםאלאלעזרהחוץעד
דמשמעהימיםדדבריוקראהלוים.אותהמוציאין

מוציאיןהיולאבהיכלהנמצאתבטומאהדאף
ואילךומשםהעזרהעדאםכיהכהניםאותה

הרבהלאנשיםצריכיםשהיושאניהתםהלוים,
לחוץמשםואלולעזרהההיכלמןמוציאיןהיואלו

קראוקמ"לדעירוביןבתראבס"פרש"יוכמ"ש
כיכהניםהיולאהעזרהמןלחוץהמוציאיןדאלו

שאפשרבמקוםכהניםמטמאינןדלאלויםאם
ההיכלמןשהמוציאשאפשרבמקוםאבלבלוים
אףהכהןאותהמוציאאזהעזרהמןהמוציאיהיה

שאפשר בלוים:

וישמרןכתבכו'.לתקןלהיכלהנכנסיןוכל
הקדשיםבקדשדדוקאממתני'דמשמעלתמוה
(דףשעהכלבפרקועייןכו'.בהיכלולאאמרו
ועייןזוממשנהלדבריוראיהרבאשהביאכ"ו)
דהלכתאדלרבאותמצאסוגיאבאותההיטבשם

ועייןודו"ק.הקדשיםקדשיביתדוקאלאוכוותיה
דמהתוס'שכתבקמ"ח:)(דףהזבחברכתבספר

ודו"ק:אהיכלדקאימוכחזהאחרמרןשהביא
טמאיכנסואלמוםבעליכנסמוםובעלטמאומ"ש

ולפימרןגירסתהיאוזובציבור.דחויהשהטומאה
אלאמוםבעללהכנסתטעםרבינויהיבלאזה

לפיטמאשיכנסס"דדהוהטמאהכנסתלמניעת
דלאדליתאקאמרלזהבציבורהותרהשטומאה

הואטעמאועיקרבצבורהיאדחויהאלאהותרה
קדשיםבאכילתאישתרימוםדבעלמשום

סבררבהאופןבזההואאלעזרורבירבומחלוקת
בציבורהותרהדטומאהדמצינומשוםטמאיכנס

דמילאקדשיםבאכילתהותרמוםבעלדגםואע"ג
לאפניםובכניסתעסקינןפניםבכניסתדאנןמשום
אלעזרורביטמאאםכימוםבעלשהותרמצינו
הותרהלאדטומאהמשוםיכנסמוםדבעלסובר

מוםבעלאבלבצבורהיאדחויהאלאבציבור
דאשתריטעמאהאילאוואיקדשיםבאכילתהותר

דלאדנהימשוםהטמאקודםהיהקדשיםבאכילת
בציבורהיאדחויהמ"מבציבורטומאההותרה

אבלמוםבעלמאיסורטומאהאיסורקלישוא"כ
קדשיםבאכילתאישתרימוםדבעלדחזינןהשתא

בעבודתהותרלאדטמאמשוםקודםמוםבעל
ומ"מקדשים.באכילתהותרמוםבעלואלוציבור

טעםנתןרבינודלמהמרןבדברילדקדקיש
ולימוםבעללכניסתטעםנתןולאהטמאלשלילת

גירסתוהיאהרבשדחההאחרתהגירסאנראההיה
יכנסואלטמאיכנסוהואספרבקריתהמבי"טהרב
דס"לדרבבציבורדחויהשהטומאהמוםבעל

ולאהיאדחויהדטומאהליהאיתקודםדטמא
שמצינולפיקודםדטמאליהאיתואפ"ההותרה
נמיהכאוא"כהטמאאצלפניםכניסתשנדחה

ורביטמאיכנסהטומאהאתלהוציאאולתקן
לאדלטמאמשוםקודםמוםדבעלס"לאלעזר
אכילתהותרמוםלבעלאבלדברשוםלוהותר

קדשים ופסק רבינו כרב:

אור הישר

אובהיכלולתקןלבנותהבנאיםשנכנסיןבשעה
הנכנסיןשיהיומצוההטומאהאתמשםלהוציא

עייןוכו'.בטהוריםמצוהוכו'תמימיםכהנים
נ"זדףהאהלתורתבספרושליט"אחתנימש"כ

ע"א ובמש"כ בחידושי למדות ל"ז ע"א.



ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

מוהרר"יכתבכו'.הקדשיםקדשביתעליית
פ"ו[פסחיםצוליןכיצדבפ'ברייתאז"לקורקוס

שאיןחמורההקדשיםקדשישע"געלייהע"א]
להואמרובשבועאחתפעםאלאשםנכנסים
פעםרבינוונקיטביובל.פעםוא"לבשבוע,פעמים

עםוהריוא"תמציעתא.מילתאדהויי'בשבועאחת
עשרתנןואנןקדושות,י"אנמצאהעלי'קדושת

אינההעליותשקדושתוי"ללא.ותוקדושות
קד"קביתמקדושתאלאעצמה,בפניקדושה

מביתיותרחמורהקדושהלךאיןדודאי35הוא,
לעלותצריכיןואיןקד"ק.ע"גשהואומפניקד"ק
שלאכדיגדוללצורךאלאלה,עוליןאיןאליה

דאב"שבתוספ'שסיימווזהוקד"ק.גביעלידרסו
והכוונהמעלה,זואיןלואמרולמעלהשכתבתי

ביתמחמתאלאאינהדקדושתהכתבתיכאשר
עצמהקדושתמעלתמפניולאהקדשים,קדש
בשם[הי"ב]למעלהשכתבתיובמהכן.אמרו

רבינו האי אפשר לתרץ גם זו:

גבישעלוהעלייהכתבז"לזמראן'ומהר"ד
וכברמשמשת.היתהמהרבינוביארלאהיכל

פעםאלאלשםנכנסיםשאיןומ"ש.36ע"זכתבתי
איתאוהכישנים.שלשבועהיינולשבועאחת

קד"ק,שע"גבעלייתודוקאדכלים][פ"קבתוספ'
ולפיכך.37נכנסיםהי'ההיכלשע"גבעלייתאבל

עשו פספסין להבדיל ביניהם: [מדות פ"ד מ"ה]

דכלמקראילפינןע"אפ"ובפסחיםשםדהאצ"ע37
דטמאע"בי"זשבועותתוס'וע'נתקדשו,ההיכלעליות
עלתמהה"זפ"ולעילובמל"מיעו"ש.ח"כלשםהנכנס

יעו"שכאןלמבי"טבק"סוכ"הזה.הביאשלאהרמב"ם
ובמנ"ח מצוה קפ"ד ושס"ב.

פ"ופסחיםתוס'וע'תרצ"אסי'ח"בהרדב"זשו"ת36
ע"א בזה, ובריטב"א שבועות י"ז ע"ב.

חמורהקדושהשהיאכתבמ"הדמדותפ"דובתיו"ט35
יעו"ש. ובתוס' יו"ט ספ"ק דכלים בזה.

ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.שנכנסיןבשעה
שבע"מומ"שפ"א.דכליםבתוספ'הפרקסוףעד

ק"ה[עירוביןעירוביןבסוףהואלטמאים,קודמין
כר'רבינוופסקור"א.דר"חמחלוקתע"א]

באכילתאשתרידהאנכנס,בע"מדאמראליעזר
דהאנכנסטמאדאמרחייאכר'ודלאקדשים,
טומאהדקי"למטעםציבור,בעבודתאשתרי
נידחיתאלאהותרהולאפי'בציבורהואדחוייה

ור"שר"נמחלוקתוהואוהדוחק.הצורךמתוךהוא
ואיןלגמריהותרהסברדר"נע"ב][ו'דיומא.פ"ק
שלאסברור"שטהורים,אחרלחזורצריכיםאנו

ולכךהדוחק.בעתהואנידחיתאלאלגמריהותרה
דהלכההותרהולאדחוייהשהואשכיוןרבינוכתב

היכאוכלבה.להקלאיןהילכךבאיסוריכר"ש
יהיהאםאףמהדרינןאטהוריםלהדורידאפשר

אפשרקודמין,טמאיןדאמרור"חמומיםבעלי
בעבודתאשתרידהאדקאמרבציבורהותרהדס"ל

דכמהכ"שבאיסורי.כר"שקי"לואנןציבור,
בתוס'שםכתבוכאשרכוותיהסבריאמוראי

הילכךע"א]ל"ג[זבחיםהפסוליןכלבפ'וכדאיתא
ספריםוראיתיטהורים.שהםכיוןקודמיןבע"מ

ולפ"ז.38בע"מיכנסולאטמאיכנסבהםשהגיהו
הותרהביןחייאלר'לי'שניולאכר"חרבינופסק

שיקדמוראוידחוייההואאםשאפילולדחוייה,
דנקיטואשתריכלל,לגבייהואידחייאדלאלבע"מ.

והדיןדמילתאקושטאנקיטורבינונחית.להכילאו
במקומו עומד והוא הנכון:

כבר כתבתי ע"ז לעיל:ומהר"ד ן' זמרא ז"ל כתב

בית הראה

וז"לכ"גדיןהבחירהביתמה'פ"זז"להרמב"ם
אובהיכלולתקןלבנותהבנאיםשנכנסיםבשעה

הנכנסי'שיהיומצוההטומאהאתמשםלהוציא
בעלייכנסותמימיםמצאולאתמימיםכהנים

ובהרובמל"מלהמבי"טבקר"סוע"עבכ"מ,ע'38
המוריה בזה.



מצאולאלוייםיכנסוכהניםשםאיןואםמומין
מצאולאבטהוריםמצוהישראליכנסולוים

בתוספתאהרכ"מוכתבכו'.טמאיןיכנסוטהורים
בתמימיםמצוהעירוביןבסוףומפרשכו'דכלים

ומשמעעכ"ל:לאישראליםכהניםואידיאידיכו'
בעונייואניבתראכלישנאשפסקשר"למלשונו

בתראכלישנאז"להרמב"םפסקאיךידעתילא
ולאקמאכלישנאלאאינודעתיעניותוכפי

ערוביןשבסוףהגמ'לשוןואציעבתראכלישנא
לתקןלבנותבהיכלנכנסיןהכלרבנןתנווז"ל

שםאיןאםבכהני'ומצוההטומא'אתולהוציא
נכנסיםלויםשםאיןאםלויםנכנסיםכהנים

א"רלאטמאיםאיןטהוריןואידיואידיישראלי'
שנא'מתוךר"כדתניכהנימסייעכהנארבהונא

בעלינכנסי'תמימי'שםאיןבתמימיםמצוהכו'
נכנסיםטהוריםשםאיןבטהוריםמצוהמומין

עכ"ל.לאישראליםאיןכהני'ואידיאידיטמאים
ואידיאידישלשפרושולפרששרצהמייש

איןכהניםואידיואידילאטמאיםאיןטהורים
לאטמאיןאיןטהוריםלומררוצהלאישראלים

כהניםואידיאידידאמריאיכאולאידךכלליכנסו
כללישראליםיכנסושלאר"ללאישראליםאין
דהתוספתאהגמ'מפשטיותאםבורכאודאיוהא

לרבויידאתאשמשמעלהיכלנכנסיןהכלקתני
אתיניחוטהוריםישלאשאםועודטמאיםאפילו

ודאיהאטמאיכנסשלאבשבילבהיכלהטומאה
עצמההקו'קשהנמידאמרמאןולאידךסבראאינו
דלאאתיהפירושזהכפיז"להרמב"םשהריועוד
ישראליםוגםטמאיםשיכנסוכת'שהריכמאן

דרכויורההאמתאבלהטהורבלשונוכמ"ש
לאטמאיםאיןטהוריםלומרהואהגמראשכונת
מצוהבכהניםמצוהקתניהתוספתאלומ'רוצה

לומרקס"דוהוהישראליםיכנסושםאיןבלויים
אפילושהכהניםלומררוצהבכהניםמצוהשהאי

אידיאמרלכךטהוריםלישראליםקודמיםטמאים
שמצוהלו'רוצהלאטמאיםאיןטהוריםואידי

אבלטהוריםדוקאקודמיןשהםשאמרתיבכהנים

לרבקודםטהורישראלטהורוישראלטמאכהן
ליהסביראכהנימסייעשהואכהנאולרב

לכךטהורלישראלקודמיןטמאיםאפילושהכהנים
בעלייכנסותמימיםשםאיןבתמימיםמצוהקתני
טמאיםיכנסוטהורי'שםאיןבטהורי'מצוהמומין
לומררוצהלאישראליםאיןכהניםואידיואידי

זהוטהורלישראלקודםטמאכהןשאפי'בקדימה
ז"לבהרמב"םמעיינינןכדאבלהגמ'כונתנראה
הראשונהכסבר'אםשהריכמאןדלאדאתיאנראה

טהורשישראלכשםהא'לסבראשהריאתיאלא
בעללכהןקודםתםישראלכךטמאלכהןקודם
מצוהכתבשהריכןכתבלאז"לוהרמב"םמום

תמימי'מצאולאתמימי'כהניםהנכנסיםשיהיו
לאנמיהשניההס'וכפיכו'מומיןבעלייכנסו
בעלביןטמאביןכהןהשניהלסברתשהריאתיא
להרמב"םלוהיהכןואםטהורלישראלקודםמום
כמ"שטמאיכנסטהורכהןמצאולאלומרז"ל

בבעלי מומין אם לא מצאו תמימים:

דיבוזאלדויצחקהשלםהחכםאליששלחכתב
ז'דיןמקדשכלימהלכותבפ"גמוהריק"אעמ"ש

ויהיהשיגדילעדלעבודהנכנסואינוומ"שוז"ל
למידקואיכאכו'.דערכיןבפ"במשנהכו'איש

לעבודהכשראישויהיהדמשיגדילמהכאדמשמע
עדלעבודהנכנסשאינולמעלהמ"שסותרוזה

שהיאלשירדהתםוי"לשנהשלשיםבןשיהא
לשארוהכאהמוסיקאלימודוצריכהגדולהחכמה

במז"להר"םדהאלהולמודקשהיע"שכו'עבודות
שלשיםבןשיהאעדלעבודהנכנסואינוקאמרלא

חמשהשילמדוהועדלעזרהנכנסאינואלאשנה
אישלכללשמשהגיעדאעפ"ילומררוצהשנים
ה'שילמדוהועדעובדאינומקו'מכללעבודהכשר
ללויםאשרזאתדכתיבדקראדנהיתחילהשנים
שלשיםמבןדכתיבוקראשנהועשריםחמשמבן
מ"מלדורותולאשבמדברמועדבאהלמיירישנה

יפהסי'ראהשלאלתלמידמכאןדמפקינןהלימוד
חמשבןדוקאואינוהזמניםלכלכללהואכו'

אולכ"העשריםבןהדיןדהואלשלשי'ועשרים



מועדשבאהלכמוכןואםלעשריםט"ומבן
תחילהשילמדוהושניםחמשצריךהיהשבמדבר

לעבודהנכנסאינוהעולמיםוביתבשילהנמיהכא
דבריסתרילאוהשתאשניםחמששילמדוהועד

ידעתילאהמחילהואחריעכ"ל:אהדדיהרמב"ם
לאז"לשהרמב"םכזהדבריאמרקדושפההיאך

ושישלשירשנהשלשיםבןשיהיוללויםמצריך
העולמיםלביתשבמדברמועדאוהלביןחילוק
באותופרקבאותושםבחוליןבגמ'בהדיאשהרי
וזאתפסוקעלאםכיהחילוקזהנאמרלאמקום
בשניםפסולי'הלויםשאיןלומרללוי'אשר

לאוהלהעולמי'ביתביןחילוקישהתםובמומים
מיעוטאדמצאלאואיהתםואפי'שבמדברמועד

אלאאמרתילאמשאועבודתעבודהעבודתלעבוד
הברייתאוכןשםיעוייןבכתףשהעבודהבזמן

לאהעולמיםבביתבקולאלאנפסליןאינןדהלוים
מבןאבלבקולוולמעלהדחמשיםהיתראאלאנקט

חמש ועשרים ולמטה לא נקט ודוק:

אםכיחילוקאיןועשריםחמשמבןפסוקעלאבל
זהכתבוזהשאחרבסימןהרמב"םוכןלדורותהוא

מצבאישובשנהחמשיםומבןבלויםבתורהשנא'
המקדשנושאיםשהיובזמןאלאאינוהעבודה
להכניסםבלויםשגםאיתאואםכו'למקוםממקום
ואדרבאאותונקטלאלמהחילוקישבשיר

ואעפ"יולומרזאתלהשמיענולוהיהבתחילה
מבןאומראחרוכתובועשריםחמשמבןשכתוב
ביתבזמןאבלכו'מועדבאהלזהושנהשלשים

כו'איששיהאעדלעבודהנכנסאינוהעולמים
ללימודשניםחמששצריךישמיענוכךואחר
נכנסואינוקאמרלאדהרמב"םמעכ"תומ"ש

נעלמודבריוכו'שלשיםבןשיהאעדלעבודה
אינןודבריומללוברורז"להרמב"םדדבריממנו

הרמב"םכתבובתורהדכתיבדקראפי'צריכים
הכתוביםשניביןשישהתירוץכתבובתחילהז"ל

ולאשלשיםומבןהכתובלשילמדוהוה'דהיינו
שיחיההשלםהחכםהקשהועודכלוםחילק

ביןשחילקהראשוןדבתירוץועודוז"ללמורי"ק

משנהדהאמחווראינוהעבודותלשארהשיר
עוליןאיןאומריעקבבןר"אבפ"בבערכיןערוכה
היוהלויםוצועריכו'לדוכןעוליןואיןלמנין

עומדיםאיןקטניםשכשהיובהדיאמוכחנקראים
והיינוהדוכןעלעומדיןמשיגדילואבלהדוכןעל

לשיר אף שהיא חכמה גדול' עכ"ל:

דבריוהבנתילאבישישרוחמקוצרהצעירואני
ישלאדהתםערוכהמשנהשהואשכתבאעפ"י

כו'הקטןאיןנקטדמתני'משוםואימזהכלוםגלוי
שכתבכמולדוכןוהיינונכנסגדולהאדמשמע
לדוכןעולהאיןדלעולםאיריאלאמהאאימעכ"ת

והכאמפורשקראוהואשלשיםבןשיהיהעד
דאפילולאשמועינןאתאדהיתראכחהמתניתין

ליתןכדינכנסבשירהלויםשעומדיןבשעהקטן
ביןקטןביןשויןכולםדלשירובזהבנעימהתבל

ישהעבודותלשאראבלשלשיםבןשיהיהעד
קשיאהאקשיאואימוהריק"אהרבכמ"שחילוק

בשע'נכנסשהקטןכתבלאבמז"להר"םלמה
שהלוים עומדים בשיר כיון שהוא גמרא ערוכה:

ועודוז"ללעדשיחיההשלםהחכםהקשהועוד
בעבודהמיירישהתםשחילקהב'בתירוץקשה

דהכאנמידייקאבמקרהמייריוהכאלוהמיוחדת
ממתני'הפךוזהלעבודתווהתםלעבודהכתב

בהדיאמשמעמתניתיןדמההיאז"להואשסיים
אבלבמקרהאלאנכנסיםאינןקטניםשכשהיו

בןאוט"ובןכשיהיווהיינולמניןעוליןכשהגדילו
י"ג עכ"ל ועם מ"ש אין צורך לכפול הדברים:

מ"שראיתיוז"להנזכרהחכםאליכתבאשרוזאת
נכוניםדבריםוהןהראשונההקושיאעלמעכ"ת

אצליכתובשהואכמונוטהדעתיוכןבעיני
באהלשלשיםדצריךליהסביראהרמב"םדלעולם

וראייתיהעולמי'וביתבשילהוביןשבמדברמועד
אלאכו'זהשאחרבסימןמהרמב"םמעכ"תממ"ש
צריךשאינולומראפשרדאיךמעכ"תשתמהשמה

בגמ'אמרובהדיאשהריהעולמיםבביתשלשים



וכןחמשיםבבןאלאאינוהחילוקדזהבחולין
כללתמיהאאינודזהנראהכו'דלקמןמהברייתא

וכןשםהמעייןשיר'כמוכןפי'לאז"לרש"ידהרי
ולאשםז"למרןשהביאומפרשיםהישפיר'

דמזהבאופןכןמשמעלאשמהגמ'עליוהשיגו
הכילומרדאפש'פי'לשוםהוכחהליכאהגמ'

מהפי'כמ"שלשניהםהחילוקדקאילומרואפשר
שהכריחנולהכרחואפילווהמפרשיםז"לרש"י

שחילקכמושלשיםלעניןחילקמדלאנראהדכן
השיגולאדלמהכןכמולהקשותישחמשיםלענין

מרן להיש מפרשים מזה איך שיהיה:

לאדממתני'קושיותהב'לתרץמעכ"תעודומ"ש
לדיוקאאתיאלאהמשנהדנקטדקטןגילוישוםיש

שלשיםבןשיהיהעדלדוכןעולהדאינוולעולם
דאפי'לאשמועי'אתאדהיתר'כחהמתני'והכא

כןאםכו'נכנסבשירהלויםשעומדיןבשעת
לכנוסיכולדקטןאלאלאשמועינןאתאלאדמתני'
כןאםלדיוקאולאבשירעומדיםשהלויםבשעה
כשראישויהיהדכשיגדיללומרז"ללמרןלומאין

לעבודיכולדבמקרהב'לתירוץוכןעבודותלשאר
אםלדיוקאאתאלאומתני'ל'צריךדלעולםכיון

קשיאאימעכ"תועמ"שהללוהחילוקיםמנ"לכן
שהקטןזהדחידושכללקשיאדלאנראהקשיאהא

הואכברבשירעומדיםשהלויםבשעהנכנס
נכנסואינושכתבז"להרמב"םדבריבמשמעות

צריךלעבודהדוקאאישויהיהשיגדילעדלעבודה
וכןיכנסקטןאפילולעבודהשלאהאאיששיהיה

לעבודתונכנסלויבןאיןשכתבהלשוןממשמעות
דוקא לעבודתו כו' עכ"ל:

דודי"םדבריעליוערביםמעכ"תדבריוראיתי
נעלמוולארש"יומ"שבגמראהכרחשאיןמ"ש
לויםזהכתבלאז"לדרש"יז"לרש"ידבריממני

מבןויותרשלשיםמבןפחותפסוליםבשנים
שהואכמוהברייתאבתחילתאםכיכו'חמשים

מועדאוהלביןשמחלקהחילוקאבלכןהדין
ולכךלאכ"המבןלפחותהעולמיםלביתשבמדבר

הגמראשמביאשהמיעוט'לומרבלשונידקדקתי
שזהלומרבכתףשהעבודהבזמןאלאאמרתילא

מבןלפחותולאולפירוקלמשאאםכיאינוהחילוק
באהלבד"אדקתנישבבריתאועודועשריםחמש
איןהעולמיםוביתבשילהאבלשבמדברמועד

שאיןהפי'בשלמאאםכו'בקולאלאנפסלין
אבלחמשיםמבןלמעלההואבקולאלאנפסלין
אבלניחאשניםכ"הבןעדאםכיהיתראיןלמטה

למעלהביןקאיבקולאלאנפסליןאיןשלהפי'אם
היהשעדיןקשהמכ"הלמטהביןחמשיםמבן

והיינוולומראחרדיןלנקוטלברייתאצריך
אבלאישמשיהיההיינוכשרשניםמכ"הדלמטה

זהאשמועינןמדלאודאיאלאלאאישאינואם
פחותאבלשניםן'מבןלמעלהדוקאדקאימוכח

מכ"ה שנים לא ודוק:

אוליבידיכמוסי'היוכברמפרשיםהישודברי
הרמב"םלמהתקשישלאכדיליישבםיכולהייתי

בסעיףשחילקכמובלויםכןגםחילקלאז"ל
דקתנידערכיןממתני'להכריחנ"לועודזהשאחר

בשעהאלאלעבודהלעזרהנכנסהקטןדאין
והאנכנסגדולהאדייקלאהגמ'ולמהכו'שהלוים

בביתכאןקשיאלאויתרץשנהשלשיםומבןכתיב
ודאיאלאשבמדברמועדבאוהלכאןהעולמים

לדוכןלשירנכנסאינוגדולשאפי'ליהקיםשהגמ'
אתאדהיתרהכחהשהגמראזההקשהלאולכך

ואינוכשהשמיענוז"להרמב"םולכךלאשמועינן
מקראהביאאישויהיהשיגדי'עדלעבוד'נכנס

הסבראמכחומוהרי"קעבודתועלאישמאיש
דלאמעכ"תועמ"שודוקתירוציםב'הניחילק
אבליכנסשהקטןאיבראהמחילהאחריכו'קשיא
שאפי'במשמעותהואהיכןהלויםאחיועםשישב

אוז"למרןלתירוציאנוצריכיםגדולשהואלמי
ודוקלאכללקטןאבלעבודותלשאראובמקרה

(ועיין בספר צרור הכסף דף קי"ז ע"ג וע"ד ע"ש):



הר המוריה

מרןעי'וכו'בשבועפ"אוכו'.קה"קעלמכוון
שכתבמ"הדמדותפ"דיו"טבתוס'ועי'ע"זמש"כ

להשיג עליו יעו"ש.

פ"קבתוספתאכ"זעי'וכו'.כהניםשיהיומצוה
שםלמדותרבינוובפי'א'ק"הובעירוביןדכלים
יעו"ש.

משמערבינולשוןמסידורוכו'.טהוריםמצאולא
והיינוטמאיםמכהניםטהוריםישראלדעדיף

ע"זהביאומרןא'ק"הדעירוביןקמייתאכברייתא
בכהניםדעדיףכהנילסיועיכהנארבדתניהא

מאיןידעתיולאיעו"שטהוריםמישראליםטמאים
כמומשמעמשפטובעיןרבינו.בדבריכןלמד

שכתבתי. ועוד יבואר מזה אי"ה לקמן.

בעזרהטומאהנמצאאםבדיןהמל"ממש"כועיין
לאחדתיכהניודווקאכהניםולאלויםדמטמאין
שנטמאוהכהניםע"ילהיותיכולאםאבלמטמאין

כבר בהיכל תו לא מטמאין לוי חדתי יעו"ש.

המבי"טוגי'מרן.גי'כ"הוכו'.בע"מיכנס
בע"מיכנסולאטמאיכנסצ"למרןרמזשאליה

המל"מהסכיםולזהבציבורדחויי'שהטומאה
והנהמר"ן.כדברימשמעמשפטבעיןאמנםיעו"ש

מדכתבוהנהמבע"מעדיףדטמאהמבי"טגי'לפי
וכו'בע"מיכנסותמימיםמצאולאמקודםרבינו

תמימיםמישראלבע"מכהניםדעדיפיומשמע
טהוריםמישראליםטמאיםכהניםדעדיפיוכ"ש

אמנםטהוריםמצאולאבד"הלעילמרןוכדעת
י"לא"כמטמאיםבע"מדעדיפימרןלנוסחת
ומ"מתמימיםמישראלעדיפיבע"מכהניםדלעולם

והבן.טמאים.מכהניםעדיפיטהוריםישראלים
לסיועיכהנארבדהביאמהברייתאלכאורהוהנה
איתאדהכימרןכגי'דהעיקרקצתמשמעכהני
נכנסיםתמימיםשםאיןבתמימיםמצוההתם

נכנסיןטהוריםשםאיןבטהוריןמצוהבע"מ

במהועי'מטמאיןבע"מדעדיפימשמעוכו'טמאים
דפ"קהתוספאלשוןשםבמדותרבינושהביא
מטמאיםעדיפידבע"משםומשמעדכלים

יעו"שטמאיםמכהניםעדיפיטהוריםוישראלים
היטיב מסידור לשונו ויש לעיין בזה.

דמשמעשתמהמהמרןעי'וכו'.לתקןלהיכל
ולאכןהואבקה"קדדווקאשםדמדותממשנה
דכליםפ"קדתוספתאמלישנאוהנהיעו"שבהיכל

משמעשםבמדותלרבינוהמשנהבפי'והובאה
לפנינומש"כלפיובפרטההיכלעלנמידקאי

וכו'ולתקןלבנותבהיכלנכנסיןהכלשםבעירובין
ועי'ופשוט.וק"לבתיבותשיכנסומצוהקאיועלה

דבתרואע"גמש"כאולםבזהמש"כבמרןבהג"ה
ה'ביתלפנימההכהניםויבאוקראמייתיהכי

דל"תאלאבקה"קדדווקאלמימראלאולטהר
קדשכלאלאבקה"קלאאבללכנסודווקאבקדש

קאיקראדהאידס"למזהומשמעעכ"לבמשמע
דמיירימשמעשםבעירוביןואילוהקדשיםבקדש
ומש"ככלל.לק"מא"כהיטיב.יעו"שבהיכל
אפי'בתוספתאדכיוןרבינווסברוז"לבהג"ה
רבוותאדמתניתיןאמתניתיןפליגילאמייריבקדש
הוהדהרבותאוצ"לעכ"ללהיכלה"האבלקתני
אבלאומנין.משלשליןקדשיםבקדשידאפי'

בביתעשודמעלהשםמסקינןא'כ"ובפסחים
עשולאדבהיכלומשמעיעו"שהקדשיםקדשי
שםדתירץדהאהמל"מכתבכבראמנםזו.מעלה
דהלכתאדרבאאליבאאבללאבייהיינוכןהש"ס

דה"האה"נאסורמכויןקאולאאפשרדלאכוותיה
סי'מדותתוס'בפסקיוע"עיעו"שכןהדיןבהיכל

א'נ"דיומאועי'היטיב.יעו"שכרבינודמשמעי"ט
הכרוביםאתלהןומראיןהפרוכתאתגולליןדהיו

במ"רועי'ליחידיםצבורביןלחלקוישיעו"ש
יעו"שפ"בבמדברופרשתכ'פ'מותאחריפרשת
היטיב.

בדברלהעיראמרתיזה.בפרקלדברכתומיוהנה
יהושעשדהמס'שהביאהי"חבשעה"מעי'א'



כהניםבעזרתרקנאכליןאינןקדשיםדקדשי
ב'נ"בדקדושיןרש"ימלשוןעליושהשיגיעו"ש

מאדהואתמוהובאמתיעו"ש.רבינוומלשון
הואהעזרהדכלדכליםבפ"קבתוספתאדמבואר

וכןהיטיביעו"שקדשיםקדשילאכילתכשר
ושםהיטיביעו"שא'נ"ובזבחיםיותרמבואר

קי"ב ב' ובדוכתי טובי. ופשוט הוא מאד.

עי'בעזרהנכנסותנשיםאיהדברגוףובענין
סומכותנשיםדס"ליוסיר'דאףב'ט"זחגיגה
ואהכינשיםבעזרתרקסומכותאינןמ"מרשות
איןולהלןדמשםמשוםנשיםעזרתלהקורין

ישראלעזרתדנקראודומיאלהנכנסותהנשים
ה"ננכנסיןהישראליםאיןולהלןדמשםמשום

זהואולינכנסותהנשיםאיןואילךנשיםמעזרת
היטיביעו"שדכליםמהךשהביאז"לרש"ידעת

להניףנכנסהסוטהוהאהתוס'שהקשוומהוהבן.
וכילק"ממסוטהפשיטאהנהיעו"שנזירהוכן

דעיקררקהיאא"אוהאקידושיםמקבלתסוטה
לפניהיתההתנופהגםכיוי"למנזירה.הקושייא

וכןפ"גסוטההל'ברמב"םמשמעוכןניקנורשער
ישראלבעזרתכללהיתהדלאב'כ'בסוטהמשמע

והעמידהכתיבה"נה'לפניוהניףדכתיבמשוםואי
י"לוה"נה"הפ"אסוטהירושלמיועייןה'לפני

פשיטאדמה"תודעבזה.לעייןוישבנזירה
לאהמקדשאלמדכתיבלעזרהליכנסדמותרת

וע"עוהבןשריאח"כהאטהרהימימלאתעדתבא
לקמן פ"ג מכלי המקדש ה"ג מש"כ מזה.

זכור לאברהם

בהיכלולתקןלבנותהבנאיםשנכנסיןבשעה
בתיבות.יכנסולתקןלהיכלהנכנסיןוכלוכו'

דדוקאממתני'דמשמעלתמוהוישמרןוכתב
שכתבורבינולהיכלולאאמרוהקדשיםבקדש

הואדסברהונראהעכ"ל.לומניןלהיכלהנכנסין
עבודהלצורךשלאלהיכללהכנסשאסורכיון

כמ"שגדולכהןואפי'להשתחוותנכנסואפילו

אםאיכאנמיומלקותמקדשביאתמהל'פ"בבריש
יתקנולאלמהתיבותע"ילתקןשאפשרכיוןכן

מהל'בפ"גכמ"שיתחייבולאתיבותע"ישיכנסו
שלאהמשנהשאמרהומהי"טהלכההמקדשביאת
דלעניןדמשמעהקדשיםקודשמביתעיניהםיזונו
מהלעניןהיינואיתמרדוקאהקדשיםקודשבית

יראושלאכדילוליןדרךאותםמשלשליןשהיו
אחדשצדכיוןבתיבהנכנסיןהיושאםקה"קבית
ובביתהביתכלאתרואההיהפתוחהתיבהמן

היולאובהיכללראותיבואושלאהחמירוקה"ק
בדרךאותםמכניסיןאלאגגותדרךמשלשלין

הפתח בתיבות.

מלך שלם

אובהיכלולתקןלבנותהבנאיםשנכנסיםבשעה
הנכנסיןשיהיומצוההטומאהאתמשםלהוציא

בעלייכנסותמימיםמצאולאתמימיםכהנים
מצאולאלוייםיכנסוכהניםשםאיןואםמומין
מצאולאבטהוריםמצוהישראליכנסולויים

בעליכנסמוםובעלטמאטמאיםיכנסוטהורים
דףערוביןבסוףכהנארבדברימרןוכתבמום.
כמאןדלאדפסקנראההרמב"םומדבריע"אק"ה

וצ"ע.

הרבשכתבוכמוכהנאכרבדפסקנראהולענ"ד
לבנותבהיכלנכנסיםהכלת"רהגמראפי'וזהוז"ל

אפי'כללכהניםשםאיןאםבכהניםמצוהולתקן
נכנסיםלוייםשםאיןלוייםנכנסיםמומיןבעלי

ר"ללאטמאיןאיןטהוריםואידיואידיישראלים
ר"ללוייםנכנסיםכהניםאיןדכשאמרתביןשלא

לוייםנכנסיםטמאיןכהניםשםאיןאםאפילו
לוייםביןללוייםשמקדימיןכהניםביןואידידאידי

אבלמקדימיםטהוריןדוקאלישראליםשמקדימין
רבטמאמכהןעדיףטהורדישראללאטמאים

עדיפיטמאיםדכהניםופירש"יכהנימסייעכהנא
בתמימיםמצוהכהנארבדתניטהוריםמישראלים

מצוהמומיןבעלינכנסיםתמימיםשםאין



ואידיאידיטמאיןנכנסיןטהוריםשםאיןבטהורים
טמאיםכהניםביןמומיןבעליכהניםביןר"ל

אםאפי'טמאכהןישדאםלאישראליםאיןכהנים
יש ישראל טהור קודם הכהן טמא לישראל טהור.

הנכנסיםשיהיומצוההרמב"םכונתיובןובזה
מומיןבעלייכנסותמימיםמצאולאתמימיםכהנים

לוייםיכנסומומיןבעליאפילוכהניםשםאיןואם
בטהוריםמצוהישראליכנסולוייםמצאולא

לאאמרולאבטהוריםמצוהאמרדלמהדקשה
לעילדקאינראהלכךטמאיםיכנסוטהוריםמצאו
מצוהמומיןבעלייכנסובתמימיםמצוהדאמראהא

טהוריןמצאולאטהוריןהכהניםשיהיובטהורים
אבלקודםמוםבעלמוםובעלדטמאטמאיןיכנסו

וכמימראטהורלישראלקודםטמאדכהןלעולם
דרב כהנא ודוק.

מעשה רקח

שאולאבאצוליןכיצדבפ'וכו'.שהיהמקום
מביתחמורההקדשיםקודשביתעלייתאומר
זוחומראהזכירלאורבינווכו'הקדשיםקודש
דכליםפ"אדהתוספתאמשוםטעמאדהיינונראה

פליגי עליה ואמרו לו אין זו מעלה ע"כ:

עליועייןז"למרןהגיהכןוכו'.מוםבעליכנס
בהרבהאחרתהגירסאשמצאמפניז"לוהמל"מ

בנוסחשגםובאמתעליועייןבההחזיקספרקרית
ז"למרןולמ"שכןכתובקדמוןידכתבאחר

דמצינוי"לע"כלומניןהיכלשהעתיקדרבינו
קודש קדשים דנקרא היכל כדאיתא:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

סבראדהיאבשבועאחתכמ"דרבינונקטבכ"מ,
ד"המ"הדמדותפ"דיו"טתוס'עי'מציעתא.

וראשי פספסין טעם אחר יותר נאות.

ציוני מהר"ן

עי'בתיבות.יכנסולתקןלהיכלהנכנסיןוכל
לו,מניןלהיכלהנכנסיןשכתבורבינושכתבבכ"מ

ועודט"ז,דףשבועותועי'המגיה,במש"כועי'
עשובהיכלבוניןכשהיושמעתיאר"אבכ"ד

בוניןשבהיכלאלאלעזרותוקלעיםלהיכלקלעים
כשהיוופירש"ימבפנים,בוניןובעזרותמבחוץ

במקוםקלעיםעושיםעזראבימיההיכלבונין
וכןהקלעים,אצלהחומהכתליאתובוניןהחומה
ממקוםלפניםהקלעיםנתנושבהיכלאלאלעזרות
עיניהםיזונושלאמבחוץהחומהאתובוניםהחומה

להיכלדגםרבינוכ'שפירולפ"זע"כ.ההיכלמן
דאיתמרדהטעםכיוןבתיבותליכנסצריכיןהיו

ישבכאןדגםבהיכלגםשייךקה"קלעניןבגמ'
בע"מומצאתיההיכל,מןעיניהםיזונושלאאיסור

דהובאזומשנהנשנהששםמ"ופ"חבעדיות
בשבועות הנ"ל שרמז לזה:

קרית ספר

איןהקדשיםקדשעלמכווןבעליהשהיהמקום
גבעלדאףבשבועאחדפעםאלאלשםנכנסין

היכלעליותלעילכדאמ'נתקדשולאדעליות
מידהכלוכתיבוחדריוועליותיוכדכתיבנתקדשו

ללאשםיכנסושלאהיאוקדושתההשכילעליה'
ללאיכנסושלאהיאנמיהיכלקדושתדהאלצורך
הטומאהאתלהוציאלהיכלכשנכנסיןלצורך.
תמימיםאיןבתמימיםמצוהההיכלאתולתקן
יבאלאהפרכתאלאךדכתיבמומיןבעלייכנסו

דשרימיעוטיןורכיןדאכיןחלקאךמומיןבבעלי
קדשביתבהםשמחפיןריקועיןלמלאכתלעיולי

בלאואיפשרדלאכיוןבשארוכןמתוכוהקדשים
מוםבבעלקראכדגלינכנסיןאחרינידליכאהכי
בצבורדחויהשהטומאהטמאיכנסוטמאמוםבעל

דכתיב מועדו ואפילו בטומאה:


